
Dette er vilkår for de som blir medlem på Trimeriet

Vennligst ta deg tid til å lese igjennom vilkår og regler. 

Nøkkel kan hentes i bemannet tidspunkt(sjekk våres hjemmeside)

Er du under 18 år, må du ta med underskrevet foreldrefullmakt skjema, når du henter nøkkel.

RENT SENTER

TRIMERIET VENNESLA AS har inngatt avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi 
ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø pa vare treningssenter.

Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant vare kunder.

Som medlem av TRIMERIET VENNESLA AS tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent 
med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig

mislighold av medlemsavtalen som gir TRIMERIET VENNESLA AS rett til a heve avtalen med 
øyeblikkelig virkning.

Jeg forplikter meg til ikke a bruke dopingmidler som fremkommer pa særskilt dopingliste for 
treningssentre. Jeg er kjent med at lista til enhver tid kan finnes pa www.rentsenter.no

TRIMERIET VENNESLA AS har inngatt avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av 
dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer pa bruk av dopingmidler er jeg 
innforstatt med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale 
om dopingkontroll som forplikter meg til a avgi dopingprøve mens jeg befinner meg pa 
treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk.

Dersom jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min 
medlemsavtale, og TRIMERIET VENNESLA AS har anledning til a heve treningsavtalen.

Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven,
§ 24 a. Bruk av - eller mistanke om bruk av dopingmidler pa TRIMERIET VENNESLA AS kan bli 
politianmeldt.

Vedlagt denne e-posten finner du et angrerettsskjema som kan benyttes innen 14 dager ved 
kjøp av medlemskap over internett.

* Medlemmet plikter å la seg dopingteste på oppfordring fra Norges Idrettsforbunds 
dopinggruppe. Ved nekting/unnlatelse

http://www.rentsenter.no/


    av dopingtest, besittelse av, bruk av, eller berettiget mistanke om bruk av dopingmidler, 
forbeholder

    senteret seg rett til å bringe medlemskapet til opphør med øyeblikkelig virkning. Overtredelse

    medfører også utelukkelse i 24 måneder. Da uten plikt til å refundere innbetalt 
medlemskontingent.

VILKÅR SOM GJELDER

* Medlemmet plikter å holde seg orientert om, og følge de instrukser som gjelder virksomheten 
i anlegget. Ved

    overtredelse kan senteret bortvise medlemmet umiddelbart, samt bringe avtalen til opphør 
med

    øyeblikkelig virkning uten plikt til å refundere innbetalt medlemsavgift.

* Rett til forandringer i opplegget forbeholdes.

*Hold deg oppdatert på våres åpningstider, Hvis medlem ikke har forlatt lokal innen stenge tid, 
og blir innelåst, vil medlemmet bli belastet med kr 1500,-

* Unnlatelse av å møte fram gir ikke rett til å avbryte innbetalingen eller kreve kontrakten 
forlenget. Forlengelse av treningstid kan gis ved sykefravær med legeattest, eller at medlemmet 
ved inngåelse av kontrakt melder fra om det tidsrom fraværet skal på gå. En slik avtale må 
spesifiseres på denne kontrakten.

 

* Hvis et forfalt avdrag forblir ubetalt, kan senteret kreve hele kontraktens restbeløp innbetalt 
omgående. Trimeriet har avtale med innkrevingsbyrå Collectio, ved manglende betaling blir 
ubetalt avdrag automatisk send videre til collectio til behandling. Ved ubetalt avdrag, vil nøkkel 
bli innaktiv inntil avdrag blir betalt.

* Denne medlemskontrakt kan ikke overdras til andre enn den er utstedt til.



* Medlemmet skal alltid ha med seg nøkkel, for registrering, og åpning av dør. Brukes 
nøkkelbrikke til å slippe inn andre, vil dette føre til utestengelse fra senteret, og bøter for inn 
sniker, og den som sniker andre inn.

* Medlemmet bekrefter at hun/han er fysisk frisk og kan nyte godt av de ytelser som tilbys.

* All trening skjer på eget ansvar. Senteret fraskriver seg ethvert ansvar på tap og skade på

    person eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i senteret, herunder tap og
skader på personlige

    klær og eiendeler.

* Alt utstyr skal settes på plass etter bruk og all bruk av yttersko er forbudt i treningslokalene.

* Kunden har en kalendermåneds oppsigelsestid på kontrakt med/ uten bindingstid. Oppsigelse, 
er gyldig ved mottatt tilbakemelding på sms/Email fra Trimeriet.Ved ingen tilbakemelding fra 
Trimeriet innen en uke, må kunden kontakte Trimeriet for eventuell manglende mottatt 
oppsigelse. 

* Kunden kan ikke ende sitt medlemskap før tiden, hvis kontrakten har bindingstid. ( BINDING 
12 AVDRAG, ER IKKE 12 MND, MEN 12 BETALTE AVDRAG FRA KONTRAKT START) 

* Papirfaktura har et fakturagebyr på kroner 50,-

* Trimeriet har full rett til å sette ned timeantall i lav sesong, og etter behov.

* Du som kunde har ansvar for å melde inn om eventuelle endringer i dine opplysninger, slik 
som adresse og mobilnummer. Kan også gjøres  selv på min side.

*  Foreldrefullmakt til barn/ungdom under 18 år skal signeres og leveres i bemannet tidspunkt, 



før nøkkel kan leveres ut. Barn, og foreldre skal lese kontrakt, og gjøre seg kjent med regler og 
betalings rutiner som gjelder på senteret.

*  studentavtaler må fremvise studentbevis hvert nytt skoleår. Pris justeres opp automatisk til 
ordinær avtale, 20 sept hvert år, ved ikke levert godkjent student bevis.

 Kunden skal sette seg inn i senterets åpningstider, og må forlate senteret innen senteret 
stenges! Hvis kunden ikke er kommet seg ut av senteret innen stengetid, og må få hjelp til å 
komme seg ut, vil kunden belastes med eventuelle kostnader det vil koste.

* Kunden er pliktig til å følge våres rutiner, som gjelder for covid 19. Trimeriet, kan utestenge 
personer, som ikke følger våres retningslinjer:

* ALLTID REGISTRERE SEG MED NØKKEL

* VASKE/SPRITE HENDER FØR DU GÅR INN 

* ALDRI SLIPPE ANDRE INN

* ALLTID VASKE UTSTYR, OG RYDDE UTSTYR ETTER SEG

* HOLDE AVSTAND

* EVENTUELLE ANDRE REGLER, SOM STÅR OPPFØRT PÅ VÅRES HJEMMESIDE/TRIMERIET


