
 

Avtalebetingelser 
 

Disse betingelsene gjelder medlemskap ved Kraft treningsenter, Narvik. 

 

1. Betingelsene gjelder: 

Som medlem plikter du å holde deg orientert om, og følge de betingelser som gjelder virksomheten 

hos Kraft Treningsenter.  

 

2. Betalingsvilkår:  

Avtalegiro: 

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av dine faste regninger. Det vil si at banken sørger 
for at regningene betales direkte fra din konto på forfallsdato.  
For å kunne få tilgang til avtalegiro må du ha en norsk bankkonto og være fylt 18 år. 
 

Avgift for første måned betales ved innmelding. Deretter blir avtalt månedlig beløp trukket fra konto 

gjennom AvtaleGiro ca 20. hver måned. Det er medlemmets ansvar at fullmakt på AvtaleGiro 

opprettes, da dette er en avtale mellom medlemmet og medlemmets bank. Det er medlemmets 

ansvar at AvtaleGiro-fullmakten er i orden til enhver tid. Sletting av denne påvirker ikke 

medlemmets betalingsforpliktelser. Innbetalingen av avdrag skal skje til den avtalte tid. 

NB! Medlemskapet fortsetter til skriftlig oppsigelse foreligger. 

 

Medlemskap for internasjonale studenter. 

Kontant forskuddsbetaling for lengre periode:  

Ved kontant forskuddsbetalt medlemskap betales hele beløpet for valgt periode, 1 måned, 3 

måneder, 6 måneder eller 12 måneder, i en transaksjon ved innmelding. Medlemmet betaler 

medlemsavgift uavhengig av treningsmengde. Det blir ikke foretatt prisjustering i 

kontantmedlemskapets løpetid og avtalen kan ikke sies opp innenfor den forhåndsbetalte perioden. 

Forskuddsbetalinger refunderes ikke.  

 

3. Forsinket eller manglende betaling:  

Ved forsinket betaling vil det påløpe purregebyr og omkostninger etter gjeldende regler for 

inndriving av forfalte pengekrav. Hvis et forfalt avdrag forblir ubetalt, kan treningssenteret utestenge 

medlemmet eller avslutte medlemskapet. Dette vil ikke påvirke de ubetalte kravene. 

 

4. Varighet:  

Alle avtalegiromedlemskap fortsetter til skriftlig oppsigelse foreligger. 

 

Kontantmedlemskapet er gyldig fra kjøpsdato og 1,3, 6 eller 12 måneder frem i tid. 

 

5. Overdragelse: 

Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre.  

Kraft treningsenter har rett til å overdra kontrakten med alle rettigheter til en eventuell tredjepart. 
 

6. Egnethet:  

Medlemmet bekrefter at hun/han er fysisk og psykisk skikket til å benytte treningsfasilitetene på en 

ansvarlig og helsefremmende måte. Aldersgrensen for Kraft treningsenter sine medlemmer er 15 år, 

legitimasjon må fremvises. 

 

 

7. Ansvar: 

Medlemmet er selv ansvarlig for å registrere korrekte opplysninger. Disse opplysningene kan endres 

via min side eller ved å informere Kraft treningsenter til Narvik@kraftsportssenter.no  
 

All trening og bruk av senteret skjer på medlemmets eget ansvar og risiko. Herunder også tap og 

skader på personlige klær og eiendeler. 

 

Klatring:  
 Klatring er en risikoaktivitet som utøves på eget ansvar.  
 Du påtar deg fullt ansvar for egen aktivitet i klatreveggen.  
 Verken veggeier eller personale kan holdes ansvarlig for tap eller skade i forbindelse med 

klatring.  
 Du må følge reglene for sikker klatring som beskrevet på klatrevettplakaten.  
 Du må gjøre ditt beste for å ivareta egen og andres sikkerhet. 
 

Kunnskaps- og ferdighetskrav til brattkort skal følges. Ulykkesforsikring som også omfatter klatring 

må besørges på egen hånd.  

 

Brattkort er påkrevd for å sikre, og det blir gjennomført kontroller. Dersom ikke brattkort kan 

fremvises under kontroll kan medlemmet bortvises fra klatreveggen.  

 

Alt sikringsarbeid skal foregå stående. Maksimal avstand til klatreveggen er 2 meter for sikrer. Ved 

klatring på topptau i overheng skal det brukes mellomforankring. Si ifra om du ser noen gjør feil i 

sikringsarbeid.  

 

8. Trivselsregler som gjelder ved avtaleinngåelse: 

 Medlemmet plikter å holde seg orientert om, og følge trivselsreglene og avtalebetingelsene 
som gjelder på sentrene. Disse finnes som oppslag ved inngangen på sentrene og 
www.narvik.kraftsportssenter.no   

 Adgangskort. Dette er personlig og skal alltid registreres ved ankomst. Medlemmet har ikke 
under noen omstendigheter tillatelse til å slippe andre inn på anleggene. Dette medfører et 
gebyr på kr 1.500,-. 

 Det er strengt forbudt å ta med inn, innta alkohol eller noen annen form for stimuli eller doping 
som står oppført på Antidoping Norge sine lister.  

 Kle deg funksjonelt, og ta hensyn til andre. Bruk rene treningsklær, rene innesko som ikke setter 
merker, bukse, tights eller shorts som går ned på låret, t-skjorte eller singlet som er dekkende 
opp til armhuler og med breie seler over og bak på ryggen. Bare føtter eller bar overkropp er 
ikke tillatt ved treningssenteret. Utesko settes på anviste plasser.   

 Medlemmet er selv ansvarlig for sine saker og låser dem inn i ett skap under trening. Egen 
hengelås behøves.  

 Glemmer du å ta med tingene dine hjem etter treningen, åpnes skapet og tingene samles inn 
etter stenging.  

 Vi oppfordrer til bruk av håndkle i treningsstudioet, sykkelsalene og på mattene i 
gruppetreningstimene. 

 Alt utstyr skal ryddes på plass etter bruk. Styrke- og kondisjonsapparater, sykler og matter 
rengjøres ved hjelp av sprayflaske og papir etter bruk.  

 Bruk kalkball ved klatring. Vis køkultur og ikke okkuper en rute over lengre tid. Hold klatreutstyr 
og tau samlet og rett deg etter instruks fra personalet. 

 Vi forbeholder oss rett til å utestenge personer som ikke følger reglene. Ta hensyn og bidra til å 
skape et godt og sunt treningsmiljø.  

 

 

9. Tap:  

Ved tap av adgangskort må medlemmet varsle Kraft treningsenter umiddelbart slik at dette sperres. 

Hvis Kraft treningsenter lider noen former for økonomisk tap (tyveri, hærverk osv) pga medlemmets 

mistede adgangstegn før dette er registrert mistet, kan medlemmet bli stilt til erstatningspliktig 

ansvar for tapet. Medlemmet må betale for nytt adgangstegn iht gjeldene prisliste. 

 

10. Rent senter: 

Kraft treningsenter har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, 
sunt og helsefremmende treningsmiljø på våre treningsenter.  
Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder. Som medlem av Kraft treningsenter 
tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig 
mislighold av medlemsavtalen som gir Kraft treningsenter rett til å heve avtalen med øyeblikkelig 
virkning. 
 
Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for 
treningssentre. Jeg er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på www.rentsenter.no  
Kraft treningsenter har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. 
Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg innforstått med at jeg vil 
bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som 
forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg på treningssenteret dersom det fortsatt 
foreligger tegn til mulig dopingbruk. 
   
Dersom jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale, 
og Kraft treningsenter har anledning til å 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 på Kraft treningsenter kan bli politianmeldt. 
 
11. Frys: 
Kraft treningsenter kan innvilge frys av avtale ved følgende forhold; sykemelding med mer enn 1 
måneds varighet, svangerskap, midlertidig utstasjonering i forbindelse med studier, jobb eller 
militærtjeneste. Dokumentasjon skal fremlegges. 
 
Medlemmet må sende en skriftlig søknad om frys til Kraft sportssenter. Søknaden skal skje i forkant 
av fryseperioden, og ved skade eller sykdom raskest mulig etter sykdomsutbrudd eller skade. 
 
Ved godkjennelse av søknad, vil medlemmet få godskrevet betalingsfri periode tilsvarende 
fryseperioden. Medlemskapet starter automatisk å løpe etter at avtalt fryseperiode er avsluttet. 
Bindingstiden forskyves med like mange måneder som det gis fritak for. 
 
Medlemmet skal motta en tilbakemelding på frys-søknaden innen 14 dager. Så lenge medlemskapet 
er fryst, vil medlemskortet sperres for adgang til Kraft treningsenter. Dersom treningssenteret 
ønsker å oppbevare dokumentasjonen for fryssøknaden skal medlemmet godkjenne dette. 
 

Frys av medlemskontrakten må være fastsatt og godkjent på forhånd og dokumentasjonen må følge 

fryssøknaden.  

Frys gjennomføres ved avtalt start og sluttdato. Frys av medlemskap innvilges ikke med 

tilbakevirkende kraft. Vær oppmerksom på at medlemskap ikke kan avsluttes i fryst periode.  

 

 

12. Angrerett: 

Angrerett gjelder kun der avtalen inngås ved fjernsalg eller salg utenom faste forretningslokaler, jf. 
angrerettloven § 1, første ledd. 
 

13. Endringer:  

Rett til forandringer i tilbudet på senteret forbeholdes. 

 

14. Prisgaranti: 

Kraft treningsenter gir medlemmet prisgaranti for månedsavgift under bindingstiden som avtales. 

Dette utgår hvis medlemmet har signert medlemskap der for eksempel kampanjer definerer 

prisoppsettet. 

 

15. Oppsigelse: 

Oppsigelsestiden er (1) en måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er 

mottatt, og medlemskapet er aktivt hele oppsigelsesperioden. Medlemmet sier opp kontrakten via 

e-post til Narvik@kraftsportssenter.no. Skriftlig bekreftelse på registrert oppsigelse, med 

informasjon om siste betaling og treningsdato, mottas i løpet av 14 dager.  

 

16. Overtredelse: 

Ved opptreden i strid med Kraft treningsenter sine betingelser eller regler, kan senteret bortvise 

medlemmet umiddelbart, samt bringe avtalen til opphør med øyeblikkelig virkning uten plikt til å 

refundere innbetalt medlemsavgift. 

 

17. Annet: 

Kraft treningsenter forbeholder seg retten til å kunne stenge hele eller deler av anleggene på 

helligdager, samt redusere åpningstiden i forbindelse med ferie og offentlige fridager. Medlemmet 

må kunne påregne kortere stengningsperioder, av hele eller deler av treningsenter, alternativt 

reduserte åpningstider ved eksempelvis nødvendig vedlikehold. Kraft treningsenter er ikke ansvarlig 

for hindring eller begrensning av treningsmuligheter på grunn av forhold utenfor treningssenteret 

sin kontroll, og som kraft treningsenter ikke kunne forutse, unnvære eller overvinne følgene av 

(Force Majeure).  

http://www.narvik.kraftsportssenter.no/
mailto:Narvik@kraftsportssenter.no

