
 
 
MEDLEMSKONTRAKT 
Som betalende medlem i Flekkerøy kampsportklubb kan du være med på kickboksing og/eller Kali Sikaran. 
 
 

Navn   Født   

Adresse   Mobil nr.   

Tlf. Privat   Kto. nr.   

E-mail      

 
 
 

 6 mnd. periode - kr. 329 pr. mnd. + omkostninger 

(sum treningsavgift for perioden: 6 x 329 = kr. 1.974,-) 

 12 mnd. periode - kr. 279 pr. mnd. + omkostninger 

(sum treningsavgift for perioden: 12 x 279 = kr. 3.348,-) 

 
Vi gjør oppmerksom på følgende: 

 Månedskontingenten betales på avtalegiro hver måned (uansett om det er ferie). Første måned betales pr. manuell giro som blir tilsendt i 
posten. 

 Treningsavgiften/avtalen løper etter bindingstiden, til medlemmet selv sier opp 

 Forbundsavgift/forsikring/medlemskontigent på kr. 600,- pr. år kommer i tilleg (sendes på egen giro) 

 Nederste del av kontrakten skal også fylles ut, leveres til treneren og giro vil bli tilsendt av Cash Management Security 
 
 
Treningskontrakt: 

 Ingen betalt treningsavgift vil bli refundert. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre. 

 Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger som de ansatte ved Flekkerøy kampsportklubb (heretter KLUBBEN) gir, og de regler som 
gjelder i klubben. 

 Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å nytte i klubben. KLUBBEN fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på 
personer eller gjenstander som oppstår under trening eller som følge av opphold iklubben, herunder tap og skader på klær og personlige 
eiendeler. 

 KLUBBEN forbeholder seg å holde stengt på helligdager o.l. samt ha innskrenket åpningstider i sommermånedene. Månedlig trekk foretaes 
hver måned uansett.  

  Vi forbeholder oss retten til å justere treningstider.  

 Det er en angrefrist på 30 dager. Er det ikke mottatt skriftlig oppsigelse innen angrefristens utløp anses kontrakten som bindende. 

 Medlemmet forplikter seg til rettidig og på anvist måte å betale kontingent m.v. + fakturagebyr til Norges Budo Forbund. Mislighold av 
betalingsforpliktelsen fører til utestenging fra instituttet inntil kravet med tillegg for renter og tilleggsomkostninger er betalt.     

 Etter bindingstiden løper kontrakten til det foreligger skriftlig oppsigelse. 

 Alle henvendelser om betaltaling/oppsigelse rettes skriftlig til, Cash Management Security, Jernbanegt. 6  3320 Vestfossen  tlf 32 25 06 70 
 

Jeg har lest og aksepterer villkårene ovenfor: underskrift ………………………………………… dato ………..… 
 
Avtalegirokontrakt: 

 Det er inngått avtale om at betaling vedrørende inngått treningskontrakt skal gjøres ved hjelp av autogiro. 

 Trekk fra betalers konto som måtte bli avvist pga. manglende dekning e.l. gir KLUBBEN retten til å heve kontrakten og kreve inn restbeløpet. 
Ved innkreving av utestående beløp påregnes det et avvisningsbeløp på kr. 25,- pr. avvisning. 

 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 KLUBBEN sin samarbeidspartner Cash Management Security S. 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 seg. 
 

 

 
JA TAKK ! 
Jeg ønsker å betale medlemsskapet med AvtaleGiro, og har gjort meg kjent med avtalevilkårene. 
   
Mottaker                   Mottakers konto                                  Beløpsgrense pr. betaling 
”Flekkerøy Kampsport klubb”                 5082 05 44355                                    bli satt til max kr. 500,- pr. betaling. 
 
Belast mitt konto nr.: 

          kid. Fylles inn av CMS 
Navn:………………………………………………………….. 
Adresse:………………………………………………………. 
Post nr/sted:…………………………………………………… 
 
Sted/dato:  ……………………………… Underskrift medlem/foresatt:  ………………………………………… 

Velg avtaleperiode 

 Medlemmets kontakt info 


