Treningskontrakt Bergen Taekwon-Do
Vilkår:







Avgiften inkluderer medlemskap i Bergen NTN Taekwon-do
klubb, National Taekwon-do Norway (NTN), Norges
Kampsportforbund og Norges Idrettsforbund. Avgiften
inkluderer de til enhver tids gjeldene forsikringsordninger
som er inkludert i disse medlemskapene. Forsikringsvilkår
oppgis på forespørsel.
Kontingenten dekker ikke nødvendig utstyr, graderinger,
seminarer el.
Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger som
instruktørene ved Bergen NTN TKD Klubb gir, og å sette seg
inn i regler for utøvelse av Taekwon-do gitt av NTN, samt
Lov om Nødverge. Brudd på dette kan medføre utvisning.
Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket
til å trene NTN Taekwon-do. Ut over det som er dekket av de
til enhver tids gjeldene forsikringsordninger, fraskriver
Bergen NTN TKD Klubb seg ethvert ansvar for tap og skader
på personer eller gjenstander som oppstår under trening,
konkurranse eller andre samlinger i regi av NTN eller Bergen
NTN TKD klubb, herunder tap og skader på klær og
personlige eiendeler.









Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre.
Treningsavgiften gir rett til trening i henhold til den enhver
tids gjeldene terminliste. Det vil ikke arrangeres trening i
skolens ferier eller på helligdager.
Vi forbeholder oss retten til å justere treningstider uten
forvarsel. Dette oppdateres på terminlisten på klubbens
internettsider. Se http://www.btkd.no
Årsmøtet fastsetter medlemskontigenten og treningsavgift.
Kontingent og treningsavgift betales månedlig i 12 like store
avdrag.
Betalt treningsavgift og/eller kontingent tilbakebetales ikke.
Til enhver tid gjelder en oppsigelsestid på 2 måneder.
Oppsigelsen sendes skriftlig til klubbens postadresse eller pr
mail til kontakt@btkd.no.
Alle må skrive inn e-post, da den første fakturaen blir sendt til
denne adressen.

Det er en angrefrist på 14 dager. Er det ikke mottatt skriftlig
oppsigelse innen angrefristens utløp anses kontrakten som
bindende.

Treningsavgiften betales per AvtaleGiro i 12 avdrag per år. Selve medlemskapet løper til utmelding
på kontakt@btkd.no er mottatt. Vi minner om to måneder oppsigelse.
Husk å påføre medlemmets navn og adresse hvis det er en annen enn betaler.
Alder:
Under 13 år
13-17 år (student)
Fra 18 år

Pris:
195,- pr.mnd
255,- pr.mnd
270,- pr.mnd

* I tillegg kommer administrasjonsgebyr på 5 pr. mnd.
* Vennligst sett beløpsgrensen på kontrakten til 150 kroner mer enn prisen på medlemskapet. Dette for å unngå avviste betalinger og purringer

Bergen Taekwon-do klubb benytter Kampsport Forbundet for kontingent/treningsavgiftsinnkreving.
Avgiften betales via Avtalegiro 12 ganger i året (trekk pr. mnd fra konto)

For spørsmål om kontrakten eller andre henvendelser: www.btkd.no - medlemsinformasjon

Støtt klubben ved å sende en gratis sms til 2020: Grasrotandelen 984067844
snu arket

NB: SKRIV TYDELIG! ALLE FELT ER OBLIGATORISKE
Instruktør:_________________

_____________________

Navn (elev):____________________________________________________________

Født:_______________________________

Adresse: ______________________________________________________________

Postnr/sted: _________________________

Mobil/tlf: ___________________

E-post: _________________________________________________________________
(E-postmottaker må være over 18 år. Skriv TYDELIG!)

Mobil/tlf foresatt 2: ___________
Alder:
Under 13 år
13-17 (student)
Over 18 år

E-post foresatt 2: _________________________________________________________
Medlemskapet skal betales med:
AvtaleGiro.

Pris:
195,- pr. mnd
255,- pr. mnd
270,- pr.mnd

A kr:

__________

*Ved å signere kontrakten bekrefter jeg å ha lest vilkårene for medlemsskap og AvtaleGiro.

Avtalen løper fra dato: ____________

*






Underskrift: (18 år)________________________________________

Dato:__________

Vilkår:
Det er inngått avtale om at betaling vedrørende inngått
treningskontrakt skal gjøres ved hjelp av avtalegiro.
Trekk fra betalers konto som måtte bli avvist pga. manglende
dekning e.l. gir Bergen NTN Taekwon-do klubb retten til å
heve kontrakten og kreve inn restbeløpet. Ved innkreving av
utestående beløp påregnes det et avvisningsbeløp på kr.
65,- pr. avvisning.
Ved sykdom som kan dokumenteres med legeattest, kan
sykdomsperioden benyttes etter avtaletidens utløp.
Ved for sen betaling eller brudd på kontrakten vil restbeløpet
umiddelbart forfalle til betaling, det vil også kunne påløpe
forsinkelsesrenter jf. forsinkelsesrenteloven samt rettslig og
utenrettslig inndrivelseskostnader i medhold av forskrifter til
inkassoloven, tvangsfullbyrdelsesloven og tvistemålsloven
ved eventuell senere tvangsfullbyrding. For innkreving av

•

•

medlemsavgiften benytter Bergen NTN Taekwon-do klubb
Kampsport Forbundet. Inndrivelse uten søksmål
overensstemmende med tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2
punkt A vedtas. Varsel etter samme lov, § 4-18 sendes meg
på min oppgitte adresse. Jeg samtykker i at utleggsforretning
holdes overensstemmende med tvangsfullbyrdelsesloven
kapittel 7 hvorsomhelst mine formuegjenstander befinner
seg.
Beløpsgrensen må settes ca 150 kroner høyere enn beløpet
på kontrakten. Dette fordi det må taes høyde for endring i
kontingent og eventuelle purregebyrer.

Før AvtaleGiro er godkjent i banken din må
mottatte fakturaer betales manuelt.
Dette kan ta 1-2 måneder.

Beløpsgrense per trekkmåned
Hvis maks. beløp ikke fylles inn, vil beløpsgrensen bli satt til
kr 1.000,- per trekkmåned. Vennligst ta høyde for gebyrer og
purringer. Klubben anbefaler minimum 350 kroner.

JA TAKK ! Jeg ønsker å betale undervisningen med AvtaleGiro,
og har gjort meg kjent med avtalevilkårene
Mottaker: Bergen NTN TaeKwon-Do Klubb , konto: 3624.50.07706

Beløpsgrense pr. trekkmåned Kr._____________

Belast mitt konto nr.
KID-nr.

33300000000011

(Fylles ut av Bergen TKD)

Kontoinnehavers navn:

…………………………………………………………..

Adresse:

…………………………………………………………..

Post nr/sted:

…………………………………………………………..

Sted/dato: ……………………………………

Underskrift: …………………………………………(Sign. Over 18 år og kontoinnehaver).

snu arket

