
GENERELLE AVTALEVILKÅR AVANCIA KJELSÅS AS 

MEDLEMSKAP
 Bindingstiden er 12 betalende måneder, såfremt ikke annet er oppgitt. Etter bindingstidens utløp går 

medlemskapet over i et løpende avtaleforhold, dersom medlemmet selv ikke sier opp avtalen.
 Ved salg utenfor senteret, fjernsalg, telefonsalg og liknende, gjelder lov om angrerett § 10. Dette gir medlemmet 

ubetinget angrerett i 14 dager. Ved fjernsalg og salg utenfor senteret skal angrerettskjema vedlegges 
medlemsavtalen.

 Ved kontraktsinngåelse mottar medlemmet en adgangsbrikke. Denne er strengt personlig og skal ikke lånes ut 
eller overdras til andre. Det foretas jevnlige kontroller på senteret. Brudd på denne bestemmelsen medfører 
utestenging, og medlemmet kan kreves for gjenstående beløp i henhold kontraktens varighet.

 Aldersgrensen for senterets medlemmer er 16 år. Personer mellom 16 og 18 år må ved innmelding ha med seg 
foresatte som signerer for medlemskapet. Medlemmer fra alder 16 år til det året de fyller 18 skal trene under 
oppsyn av voksen.

 Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras, med mindre man selger det til en tredjepart ved for eksempel 
flytting. Ved overdragelse til annen part må begge parter møte samtidig hos Avancia for registrering.

 Medlemskapet er løpende helt til medlemmet selv gir skriftig tilbakemelding om utmelding. Oppsigelsen er en 
måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt på senteret eller poststemplet.

 Oppsigelsen skal skje skriftig eller elektronisk. Innen 14 dager skal medlemmet skriftlig få en bekreftelse på at 
oppsigelsen er mottatt og når siste avdrag av medlemsavgiften skal være.

 Dersom medlemmet har en bedriftsavtale og arbeidsforholdet opphører, overføres medlemskapet automatisk til 
et ordinært medlemskap.

 Dersom kontrakten skal stoppe etter bindingstiden, må oppsigelsen skje senest i 11 måned innen utløpet.
 Ved utmelding skal adgangsbrikke leveres tilbake til senteret siste trenings dag.

BETALINGSBETINGELSER
 Medlemmet betaler den medlemsavgiften som er fastsatt av AVANCIA og gjeldende fra tegning av 

medlemskapet. Ved kontraktsinngåelse betaler medlemmet fastsatt innmeldingsavgift og administrasjonsgebyr, 
samt inntil to treningsavgifter forskuddsvis.

 Medlemsavgiften betales uavhengig av medlemmets treningsmengde og bruk av senteret.
 Dersom forfalt medlemsavgift forblir ubetalt mer enn 60 dager etter forfall, kan hele kontraktens restbeløp kreves 

innbetalt omgående. Medlemmer med ubetalt forfalt medlemsavgift vil ikke få adgang til senteret før 
medlemsavgiften er betalt. Det gis ikke fradrag for den tiden medlemskapet har vært stengt.

 Ved eventuell utmelding og senere ny innmelding belastes fullt administrasjonsgebyr og gjeldende medlemsavgift
ved gjeninnmelding.

 AVANCIA forbeholder seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler ihht. Konsumprisindeksen uten 
forutgående varsling. Ved endring i medlemsavgiften utover dette, skal medlemmet varsles minimum en måned 
før prisjusteringen trer i kraft.

MEDLEMMETS RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER
 Medlemskortet skal alltid tas med for registrering i kortleser, og skal vises senterets personale på forlangende.
 Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte det utstyr/ytelser senteret til enhver tid 

tilbyr, og for å opplyse om eventuelle helsemessige forhold som bør hensynas ved vurderingen av medlemmets 
treningstilbud.

 All trening skje på medlemmets eget ansvar.
 Medlemskapet gir rett til å bruke det ordinære utstyr/ytelser som senteret til enhver tid tilbyr i åpningstiden i den 

periode som fremgår av medlemskapet. Medlemmet forplikter seg til å holde seg orientert om og følge de 
instrukser som til enhver tid gjelder ved senteret.

 Ved å signere denne kontrakt gir du oss rett til å foreta testing for bruk av ulovlige substanser, som forskjellige 
former for doping i henhold til Antidoping Norges lister. Eventuell testing vil skje uten forvarsel, og et positiv 
testresultat eller dersom man nekter å la seg teste, vil resultere i umiddelbar oppsigelse av medlemskontrakten. 
Testing vil ikke ha økonomiske konsekvenser for deg som medlem og vil kun være til intern bruk.

SENTERETS RETTIGHETER OG ANSVAR
 AVANCIA skal tilrettlegge trening/mosjon slik at det gir best mulig utbytte for medlemmet. Til enhver tid holder 

apparater og lokaler i best mulig stand. Kunne bortvise medlemmer og bringer medlemskap til øyeblikkelig 
opphør dersom medlemmer ikke retter seg etter de instrukser og retningslinjer, herunder de avtalevilkår, som til 
enhver tid gjelder i forhold til medlemskapet og senteret.

 Med forvarsel holder stengt eller redusere tilbudet og åpningstiden i samsvar med medlemmenes etterspørsel i 
forbindelse med ferieavvikling, helligdager og lignende.

 Tvistløsning – Bankklagenemnda: Dersom det oppstår tvist mellom betaler og banken om avtaleforholdet kan 
betaler bringe saken opp for bankklagernemnda til uttalelse. Banken skal i den forbindelse gi betaler nærmere 
informasjon om bakklagenemnda. Alle saker vil bli avgjort i forliksrådet.

 Senteret fraskriver seg ethvert ansvar for tap og/eller skade på person eller gjenstand som oppstår under eller 
som følge av opphold på senteret, tap eller skade på klær og personlige eiendeler. Detter med mindre senteret 
har opptrådt svært uaktsomt eller forsettlig.

 AVANCIA kan endre medlemsvilkårene. Slike endringer kunngjøres gjennom oppslag på senteret. Medlemmet er
bundet av de endrede medlemsvilkårene dersom medlemmet ikke sier opp medlemskapet innen 14 dager etter 
at nye medlemsvilkår er kunngjort.


