Vid köp av medlemskap godkänner kunden avtal för medlemskap i Soo Shim
(Soo Shim High Performance Center) enligt regler och villkor definierade i
”Avtalsbestämmelser för medlemskap i Soo Shim”.

Avtalsbestämmelser för medlemskap i
Soo Shim Taekwondo och Hapkido klubb
Allmänt
Dessa medlemsvillkor avseende medlemskap i Soo Shim Taekwondo och Hapkido Klubb,
orgnr 894701-8209 (nedan kallad Soo Shim), definierar det avtal om medlemskap som ingåtts
mellan Soo Shim och medlemmen i och med köp av medlemskap.
Medlemskapet
Medlemskapet i Soo Shim är personligt och kan icke överlåtas av medlemmen till annan
person. Medlemskapet kan inte sägas upp i förtid utan löper enligt avtalad period. Avtalad
period är den överenskomna tidsperiod som Medlemskontrakt och Medlemsvillkor minst ska
gälla, räknat från avtalat startdatum (första datum för betalning av medlems/träningsavgift) till
och med bindningstidens slut.
För medlem som inte fyllt 18 år krävs målsmans godkännande. Medlemmen ansvarar för att
informera Soo Shim vid adressändring (inkl. ändring av e-postadress).
Soo Shim tar inget ansvar för skada och/eller förlust på egendom tillhörig eller upplåten till
medlem eller någon som medlem svarar för. Soo Shim svarar dock för sådan skada och/eller
förlust på egendom tillhörig eller upplåten till medlem, eller någon som medlem svarar för,
om det beror på Soo Shims vårdslöshet. Medlem ansvarar för att hon/han är i lämplig fysisk
kondition för att tillgodogöra sig träning och behandling.
Tillgänglighet
Säsongsmässiga förändringar av öppettider/öppethållning berättigar inte till ändring
av gällande Medlemskontrakt. Öppettider framgår av anslag på anläggningen och på
webbsida.
Medlem har tillgång till lokalen under angivna öppettider för passergrinden.
Under obemannade tider är vissa delar av lokalen låsta och får ej nyttjas. Överträdelse
beivras.
Fönster och nödutgångar i lokalen får ej öppnas och skall därmed alltid vara stängda såtillvida
ingen nödsituation uppstår.
Soo Shim kan ej garantera tillträde vid angivna öppettider om systemfel, strömavbrott eller
dylikt uppstår. Soo Shim förbehåller sig också rätten att när som helst ändra öppettider för
passergrinden.

Larm och utryckning
Lokalen är larmad på låsta delar under obemannad tid. De olåsta delarna av lokalen larmas då
den automatiska släckningen genomförs efter angiven öppettid.
Om medlem utlöser larm efter öppettid kommer en utryckningsavgift om 2000 kr att tas ut.
Lokalen kan komma att vara videoövervakad under hela dygnet.
Ansvar för passerkoder
Passerkod/passerbricka är personlig och får ej användas av någon annan person än
medlemmen. Vid missbruk av denna regel spärras medlemskapet samtidigt som man blir
portad från anläggningen. Finns bindningstid kvar på kontraktet så sker ingen återbetalning
till kortinnehavaren. Vid borttappad passerbricka eller stöld har medlemmen skyldighet att
anmäla detta direkt till Soo Shim så passerkod kan spärras. Vid borttappad passerbricka får
man som medlem lösa ut en ny passerbricka för en kostnad på 100 kronor.
Trivsel, hygien och allmän skötsel
Det åligger medlemmar att följa de regler avseende trivsel, hygien, allmän
skötsel, träningsmetoder och ordning vilka meddelas från tid till annan skriftligen eller
muntligen av Soo Shims personal.
Kortinnehavaren får endast använda utrustningen till de ändamål som är den är avsedd för.
Om skada eller fel uppstår på utrustning efter felaktigt användande kan kortinnehavaren bli
skadeståndsskyldig. Kortinnehavaren har även skyldighet att alltid ställa tillbaka vikter,
stänger och redskap efter användning. Kortinnehavaren ansvarar också för att ha med egen
handduk så att man kan torka upp svett från bänkar och maskiner för ökad trivsel.
Vid misskötsel av lokal, utrustning eller passerkort kan medlem beroende på överträdelse bli
skadeståndsskyldig och/eller få sitt medlemskap indraget utan återbetalning.
Doping och annan grov misskötsamhet
Användning och/eller försäljning av på Riksidrottsförbundets dopinglista förbjudna preparat
eller liknande prestationshöjande medel är strikt förbjudet på Soo Shims samtliga
träningsanläggningar. Soo Shim förbehåller sig rätten att oanmält iscensätta dopingkontroll.
Annan grov misskötsamhet såsom bl.a. allvarliga hot, våldsamt uppträdande eller andra
liknande fall av misskötsamhet är strikt förbjudet på Soo Shims samtliga
träningsanläggningar.
Justering av Medlemskontrakt och -villkor
Soo Shim förbehåller sig rätten att justera Medlemskontraktet och/eller medlemsvillkoren.
Vid justeringar till nackdel för medlemmen, får medlemmen säga upp medlemskapet med
verkan från ändringens ikraftträdande, om uppsägning görs senast 30 dagar från mottagandet

av Soo Shims information. Soo Shim åtar sig att skriftligen informera medlemmarna om
sådana justeringar av Medlemskontrakt och -villkor senast 60 dagar innan justeringen träder i
kraft.
Lagval och tvistelösning
Medlemsvillkor och Medlemskontrakt ska tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist mellan Soo
Shim och medlem med anledning av dessa Medlemsvillkor eller Medlemskontrakt ska
avgöras av svensk domstol. Soo Shim och medlemmen ska dock i första hand försöka komma
överens. En medlem kan även få en tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden.
Pris och prisjustering
Medlemmen ska betala det pris som framgår i medlemskontraktet för sitt medlemskap. Under
bindningstiden är priset skyddat mot all slags prishöjning. Om Soo Shim, efter bindningstiden
löpt ut, önskar justera priset är Soo Shim skyldigt att informera medlemmen om sådan
höjning senast 60 dagar innan prishöjningen träder i kraft samt även om medlemmens rätt att
säga upp medlemskapet med verkan från dagen då prishöjningen träder i kraft. Medlemmen
kommer att informeras skriftligen per e-post enligt de uppgifter som finns registrerade i
medlemsuppgifterna hos Soo Shim. Om medlem önskar säga upp sitt medlemskap med
anledning av prishöjningen ska medlem senast 30 dagar från mottagandet av Soo Shims
information säga upp sitt medlemskap till Soo Shim enligt vad som regleras i dessa villkor.
Medlemskort
Medlemskort är en värdehandling, varför förlust ska anmälas till Soo Shim. Nytt medlemskort
utfärdas då mot en avgift om 100 kronor.
Autogireringar
Autogireringar från kontot sker den 27:e varje månad, varför medlemmen förbinder sig att
tillse att likvider finns tillgängligt på det konto som uppgivits. Saknas likvider på kontot
skickar Soo Shim en betalningspåminnelse till medlemmen. Vid betalningspåminnelse
tillkommer lagreglerad påminnelseavgift. Avisering anses gjord tillsvidare genom dessa
villkor.
Uppsägning av medlemskap
Uppsägning av medlemskapet görs skriftligen till Soo Shim per mail till
ekonomi@sooshim.se eller brev. Uppsägning av medlemskap ska skriftligen bekräftas av Soo
Shim med information om bl.a. datum för medlemskapets upphörande, sista betalningsdag
och sista träningsdag. Medlems uppsägning av löpande autogirobetalningar kan ske först efter
bindningstiden löpt ut. Uppsägningstiden är en månad plus resterande dagar
i uppsägningsmånaden.

Giltighetstiden (bindningstiden) för autogiromedgivande gäller först i 6 respektive 12
månader från startdatumet av träningen. Om betalaren vill avsluta medgivandet efter månad 6
respektive 12 måste uppsägningen ske senast den 15:e i månad 6 respektive 12. Medgivandet
förlängs därefter automatiskt med två månader i taget. Uppsägning av det löpande
medgivandet måste ske senast den 15:e med två månaders varsel. Medlem kan inom de
kontant förskottsbetalade dagarna från avtalsdatum ångra sitt medlemskap (maximalt 30
dagar) och bindningstiden avbryts. Förskottsbetalning återbetalas ej.
Soo Shim förbehåller sig rätten att med angivande av skäl omedelbart säga upp medlemskapet
till upphörande. Skäl som berättigar sådan omedelbar uppsägning är bl.a. att medlem lånar ut
sitt medlemskort till obehörig, agerar i strid mot villkoren om ”Doping och annan grov
misskötsamhet” eller stängs av på grund av utebliven betalning eller om medlem väsentligen
bryter mot villkor om ”Trivsel, hygien och allmän skötsel” eller på annat sätt väsentligen
bryter mot Medlemskontrakt eller -villkor. Meddelande om sådan omedelbar uppsägning och
skälen till uppsägningen ska lämnas till medlemmen skriftligen och medlemmen ska ges en
möjlighet att inom 10 dagar från mottagandet av sådant meddelande vidta rättelse, om annat
inte uttryckligen anges i dessa Medlemsvillkor. Vid omedelbar uppsägning, vid vilken rättelse
kan vidtas, återbetalas outnyttjad medlemsavgift om sådan erlagts. Om medlemmen olovligen
lånar ut sitt medlemskort till obehörig eller bryter mot villkoren om ”Doping eller annan grov
misskötsamhet” har medlemmen inte rätt att vidta rättelse.
Avsteg från bindningstid
Soo Shim kan och kommer endast vid extremt speciella skäl att frångå eventuell bindningstid
för autogiro. Läkarintyg och liknande ska då tillsammans med en skriftlig noggrann
redogörelse skickas till Soo Shims styrelse som i sin tur har mandat att ”frysa” eller avbryta
ett autogirokontrakt med kunden.
Utebliven betalning
Vid utebliven betalning av tre månadsavgifter är medlemmen och Soo Shim överens om att
samtliga återstående månadsavgifter för hela bindningstiden har förfallit till omgående
betalning. Bristande täckning vi autogirodragningsförsök anses som utebliven betalning. Soo
Shim har vid tre uteblivna månadsbetalningar rätt att skicka en inbetalningsavi till
medlemmen för samtliga återstående månadsavgifter, vilken medlemmen har en skyldighet att
betala.
Avstängning vid utebliven betalning
Om betalning ej sker enligt gällande Medlemskontrakt och -villkor kommer medlemmen
att avstängas från träning tills full betalning sker.

Personuppgifter
Soo Shim Taekwondo och Hapkido Klubb tillämpar Dataskyddsförordningen 2016/679
(GDPR General Data Protection Regulation) som ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25
maj 2018.
Vid tecknande av medlemskap hos Soo Shim samtycker du till att Soo Shim hanterar de
personuppgifter som är nödvändiga för att på ett bra sätt kunna bedriva verksamheten
gentemot våra medlemmar.

