Gentegning af medlemskab

Gentegning af medlemskab i Havndal Fitness
OBS! GÆLDER KUN DIG, DER HAR VÆRET MEDLEM FØR!
Prisen for medlemskab i Havndal Fitness er: 150kr pr. måned med minimum
3 mdr's medlemskab / 3 x betaling af kontingent.

Bemærk! Gentegnelsen/medlemskabet er fortløbende, og kan først opsiges skriftligt efter
3 mdr.
Opsigelsen skal sendes til: medlem@havndalfitness.dk eller puttes i postkassen i
centret, senest den 10. i en måned.
Har du før været medlem af Havndal Fitness, kan du her gentegne dit medlemskab.

Alle instruktører i Havndal Fitness kan naturligvis også hjælpe. Bare mød op i centret,
når der er instruktører til stede.
Husk din adgangskode! - eller din mobiltelefon, så der kan sendes en ny kode via sms.

GØR FØLGENDE 5 TING FOR AT GENTEGNE HJEMMEFRA:
1. Vælg "Gentegn medlemskab" på knappen herunder.
2. Log ind med den kode, du har fået tilsendt. (Alternativt, anmod om ny kode enten via mail
eller det mobilnr, du har angivet ved tilmelding. Log herefter ind med den nye kode).
3. Betal for den første måned med Dankort. Herefter vil du blive opkrævet automatisk via
NETS/girokort.

4. Din nøglebrik vil nu virke efter 1 time. Hvis ikke den virker, kontakt da venligst en instruktør
(man-tor kl.18-20), for at få nøglebrikken aktiveret. Når nøglen er aktiveret, er du klar til at
træne, når det passer dig.
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VÆLG GENTEGNING AF MEDLEMSKAB HER:

Har du mistet din nøglebrik?
Har du mistet din nøglebrik, bedes du rette henvendelse til en instruktør
i det tidsrum, hvor der er instruktører til stede KLIK HER .
Priserne for medlemskab forudsætter allerede køb af nøglebrik. Nøglebrikken koster 100kr og
opkræves separat.

Personer under 18 år skal have forældres/værges skriftlige tilladelse.
Personer under 16 år må kun træne i Havndal Fitness i følge med et gyldigt medlem over
18 år.
Klik her hvis du skal anvende en blanket vedrørende fuldmagt til tegning af medlemskaber for
unge (PDF-fil).
Den skal underskrives af forælder/værge og afleveres i postkassen i centret.
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REGLER FOR MEDLEMSKAB:
Alle medlemskaber og gentegninger har fremover løbende

opkrævninger - dvs. at du ikke behøver at gentegne dig igen, men medlemskabet fortsætter indti

evt. selv opsiger det efter minimum 3 mdr. / 3 x betalinger.
OBS!

Alle opsigelser skal ske skriftligt i postkassen i centret INDEN den 10. i de
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