
Regler for medlemskab i Kondigrafen 
 

Abonnement 
Ved oprettelse af et månedligt rate medlemskab tilmeldes aftalen 
Betalingsservice (efterfølgende benævnt BS), og herefter bliver den 
månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets bankkonto i 
begyndelsen af hver kalendermåned. Ved opstart betales kontant en 
måneds depositum, startgebyr og for perioden fra oprettelsen til første 
betaling via BS. Ud over oprettelsesprisen/startpakken betales minimum 
6 månedlige betalinger og derefter er abonnementet løbende indtil det 
opsiges.  
 

Manglende betaling 
Såfremt den månedlige betaling udebliver forfalder de resterende afdrag 
for den bundne periode med øjeblikkelig virkning. Udebliver betalingen ud 
over forfaldsdato, er Kondigrafen berettiget til at beregne sig renter i 
henhold til renteloven og gebyr til dækning af omkostninger ved rykkere 
pt. 100 kr. plus omk. & porto. Hvis Kondigrafen er nødsaget til at 
fremsende indbetalingskort grundet f.eks. fejl i Bank konto nummeret, 
bank skift eller andre mangelfulde oplysninger betales et gebyr pt. 50 kr. 
efter Kondigrafen’s gældende takster. 
 

Opsigelse 
Et medlemskab kan til enhver tid opsiges med en måneds varsel til 
udgangen af en måned, med mindre det er inden for bindingsperioden. 
Det er medlemmets ansvar at sikre sig opsigelses kvittering. Såfremt der 
opstår tvivl hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne 
bevise, at der er sket en opsigelse med dato og kvittering fra Kondigrafen. 
Medlemskabet er med en bindingsperiode på 6 måneder. Denne 
bindingsperiode kan fravælges ved indmeldelse mod et fast månedligt 
gebyr. 
 
Det er ikke muligt hverken at indmelde eller opsige sin aftale med 
Kondigrafen via telefon eller via E mail, da det ikke er sikkert nok til 
udveksling af data af personlige oplysninger og vi skal bruge din 
underskrift ved både indmeldelse og udmeldelse. Opsigelse skal ske, ved 
enten anbefalet brev eller ring tlf. 38 282 282 for aftale om personligt 
fremmøde på alle hverdage i den bemandende åbningstid. Aftalen skal 
opsiges inden den 15. i måneden for at kunne ophører til den efterfølgende 
første. 
  
 

Ingen mulighed for refusion uanset årsag. 
Ingen betaler for at træne i Kondigrafen, men for muligheden for benytte 
faciliteterne i åbningstiden, derfor refunderes kontingent ikke. Betalinger i 
den bundne periode er obligatorisk, uanset hvor meget og hvor lidt du kan 
benytte faciliteterne i den periode aftalen løber. 
 

Personer under 18 år. 
Findes der en medunderskriver på kontrakten, hæfter denne som 
selvskyldner kautionist.  For umyndige medlemmer eller personer under 
18 år kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab 
for personen på værgens regning som selvskyldner kautionist. 
 

Adgangskort 
Medlemskortet skal medbringes ved hvert besøg. Ved glemt kort betales 
et gebyr på pt. 30 kr. Ved bortkomst eller beskadigelse af kort betales pt. 
50 kr. Medlemskabet og adgangskort er strengt personligt, og hverken kan 
eller må ikke overdrages til tredjemand.  
 

Prisændringer 
Prisændringer meddeles ved opslag i Kondigrafen senest 30 dage før 
prisændringerne træder i kraft. Ønsker medlemmet herefter ikke at 
opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet 
berettiget til at opsige sit medlemskab jf. regler for opsigelse. 
 

Tilgængelighed 
Kondigrafen forbeholder sig ret til at lukke på helligdage og lørdage i 
forbindelse med påske, pinse og Bededag. Disse lukninger bevirker ingen 
reduktion i de til enhver tid gældende priser for medlemskab. Der tages 
forbehold for ændringer i åbningstiderne. Ændringerne kan omfatte såvel 
tidspunkter som dage. Der ydes ingen reduktion i priser, såfremt 
holdundervisning må aflyses grundet manglende tilslutning eller sygdom 
mv. Der tages endvidere forbehold for ændring af holdaktiviteter og 
instruktører. 

Skader og tab 
Al træning foregår på eget ansvar, og Kondigrafen kan ikke drages til 
ansvar for eventuelle skader sket i eller uden for træningslokalet.  
Kondigrafen kan ikke drages til ansvar for mistede værdigenstande etc., 
disse kan låses inde i garderobeskabene. Ved bortkomst eller beskadiget 
gaderobeskabsnøgle betales de omkostninger til låsesmed, der er 
forbundet med åbning og udskiftning af systemlåsen. 
 

Ordensregler samt almen færden og opførsel 
Det påhviler ethvert medlem at følge de til enhver tid gældende 
ordensregler i Kondigrafen samt instruktørernes anvisninger.  

Medlemmer er forpligtet til lade sig doping teste af Anti Doping Danmark. 
Ved positiv doping test, eller hvis man nægter at lade sig teste, vil 
kontrakten blive ophævet med øjeblikkelig virkning. Der ydes ingen 
reduktion eller tilbagebetaling af kontingent under nogen omstændigheder 
ej heller ved bortvisning grundet manglende accept af gældende 
ordensregler, eller hvis man nægter doping test eller ved positiv doping 
test. 
 

Inventar og træningsudstyr der ødelægges ved uhensigtsmæssig brug 
eller overbelastning medfører erstatning fra medlemmet med de udgifter 
der er forbundet med reparationen. 
 

Træningsprogrammer 
De træningsprogrammer der udarbejdes i Kondigrafen er til enhver tid 
Kondigrafens ejendom og må ikke fjernes, I modsat fald erstattes det med 
en bod på 10.000kr. 
 

Private oplysninger 
For at kunne fastslå medlemmets identitet, opbevares et foto af 
medlemmet sammen med de øvrige personoplysninger, for at betalingen 
kan foretages via betalingsservice. Ændringer i persondata som f.eks. 
navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal 
øjeblikkeligt meddeles til Kondigrafen. Det er medlemmets ansvar, at 
Kondigrafen til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger. 
 
Kondigrafen videregiver i visse tilfælde personoplysninger til 
underdatabehandlere og / eller samarbejdspartnere, når dette er påkrævet 
for at opfylde kontrakten og for at fastslå eller fastholde et retskrav eller 
forfølge en legitim interesse. 
 
Du har ret til sletning af dine data efter 5 år. 
Vi har dog ret til at afvise din anmodning om sletning, hvis den er 
ubegrundet, eller hvis vi gentagne gange modtager ens anmodninger fra 
dig. I sådanne tilfælde forbeholder vi os retten til at opkræve betaling for 
den tid der bruges på at svare på oplysninger omkring GPDR. Vi 
forbeholder os også retten til at afvise din anmodning, hvis den er 
formålsløs. 
 

Ved din indmeldelse giver du os samtidig tilladelse til, at kontakte dig 
telefonisk eller elektronisk bl.a. med henblik på opfølgning af dit udbytte af 
træningen og forslag til andre aktivitets tilbud, eller hvis vi er nød til at ringe 
afbud til en bestilt tid. Ønsker du ikke denne service, kan du undlade at 
oplyse os dit telefonnummer. 
 

Afbud / Fremmøde 
Afbud til holdtræning og personlig træning, skal foretages telefonisk 
senest kl. 12. Hvis det er afbud til aftaler, der ligger før kl. 12:00, skal afbud 
ske dagen før inde kl. 18:00. Senere afbud eller manglende fremmøde 
opkræves med henholdsvis pt. 30 kr. for holdtræning og personlig træning 
med 250 kr. Beløbet betales kontant i Kondigrafen, trækkes via BS eller 
for forudbetalte kontant medlemskaber fratrækkes dage forholdsmæssigt. 
 

Du har selv ansvaret for at blive fremmødt til holdaktiviteter ved 
computeren i receptionen senest 5 minutter før holdstart.  
Manglende fremmøde betragtes som udeblivelse jf. ovenstående. 
 
Enhver tvist mellem parterne skal, såfremt der ikke findes udenretlig løsning, 
afgøres efter dansk ret. Værneting er København. Kondigrafen kan overdrage 
aftalen til tredjepart uden forudgående aftale.  

 

Ret til ændringer forbeholdes 01.06.2016. 


