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Medlemskontrakt  

Toppe Borettslag - Treningssenter  
  

 

Etternavn: _________________________  

 

Fornavn: __________________________   

 

Adresse: __________________________  

 

Postnr. /sted: _______________________  

 

Fødselsdato: _______________________   

 

E-postadresse: _____________________  

 

Mobil nr.___________________________  

 

Andels nr.___________________________  

 

  

Foresatte: (dersom du er under 18 år)  

 

Etternavn: ________________________________  Fornavn: _________________________  

 

Adresse: _________________________________  Postnr. /sted: ______________________  

 

E-postadresse: ____________________________   Mobil nr: _________________________  

  

  

 

Jeg har lest og forstått innholdet av kontrakten:        Dato: ___________  

                    (Se vedlagte regler)  

 

  

_____________________________________         ______________________________  

    

                Medlemmets underskrift                  For Toppe Borettslag  

                  (foresatte over 18 år)  
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Vedlegg til medlemskontrakt for Toppe Borettslag – Treningssenter 

 

 

Generelt 

 

• Medlemsavgiften (nok 100/mnd.) blir lagt inn på faktura sammen med felleskostnader. 

• Det er en gjensidig oppsigelsestid på 3 måneder. 

• Det er kun mulig å opprette medlemskap på borettslagets treningssenter for personer med 
folkeregistrert adresse i borettslaget. Styret kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra dette. 

• Oppstarts avgift (nok 200 pr. kort) blir ikke refundert ved oppsigelse av medlemskapet. 

• All kommunikasjon vedrørende treningssenteret gjøres gjennom 
styrekontor@toppeborettslag.no  

• Prisene vil gjelde for ett kalenderår av gangen, og vil bli revidert ved behov. 
 

 

Medlemmet 

 

• Medlemmet plikter å sette seg inn i de til enhver tids gjeldende retningslinjer for lokalet, 
samt holde seg løpende oppdatert med tanke på endringer. 

• Ved brudd på medlemsbetingelser eller regler og retningslinjer, kan Toppe borettslag til 
enhver tid si opp medlemskapet 

• Nøkkelbrikken skal skannes hver gang man bruker Toppe borettslags treningssenter 

• Alle medlemskap i Toppe borettslags treningssenter er personlige 

• Som medlem aksepterer du å motta relevant informasjon på e-post og mobil 

• Plikter alltid å ha med seg nøkkelbrikke under besøk på treningssenteret, samt gyldig 
legitimasjon som muliggjør å bekrefte at det er rett person som innehar nøkkelbrikke. 

• Er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret 

• Kan ikke overdra sitt personlige medlemskap til en annen person 

• Personer under 18 år som ønsker å bli medlem hos Toppe borettslags treningssenter 
trenger foresattes samtykke ved innmelding 

• Personer under 14 år som benytter treningssenteret skal ledsages av foresatte 

• Å ikke bruke treningssenteret fritar ikke for bruksavgift. 

• Som bruker av Toppe borettslags treningssenter bekrefter du at du ikke bruker noen form 
for stimuli eller doping som står oppføring under Antidoping Norge sin liste. Ved mistanke 
vil du frivillig la deg dopingteste. Ved positiv dopingprøve vil medlemskapet opphøre med 
umiddelbar virkning 

• Plikter å gjøre seg kjent med branninstruks på treningssenteret 

• Medlemmet er selv ansvarlig for personskader, tap av eller skade på eiendeler pga. 
Innbrudd eller andre årsaker 

• Ved uforsvarlig bruk av utstyret kan medlemmet holdes erstatningsansvarlig for reparasjon 
og skader 

• Barnekroken benyttes på eget ansvar, og barna skal til enhver tid holdes under oppsyn av 
en ansvarsperson over 18 år. 

• Det er ikke tillatt å spille av lyd/musikk fra høytalere/musikkanlegg i lokalene. 
Hodetelefoner, airpods eller tilsvarende kan benyttes. 

• Skal skal ikke benytte utesko på treningsarealet, egne innesko med lys såle skal benyttes. 
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Toppe Borettslag 

 

• Vil kunne foreta adgangskontroll 

• Ved mistanke om misbruk av nøkkelbrikke forbeholder Toppe Borettslag seg retten til å 
konfiskere nøkkelbrikken inntil rett identitet er fastslått 

• Kan i særlige tilfeller utestenge medlemmer med inntil to uker av gangen dersom 
medlemmets opptreden og helsemessige tilstand tilsier at medlemmets eller øvrige 
medlemmers sikkerhet ikke er godt nok ivaretatt. Ved gjentatte brudd av denne type 
forbeholder Toppe Borettslag seg retten til å avslutte medlemskapet permanent. 

• Forbeholder seg retten til å stenge senteret ved uforutsette avbrudd i driften som ligger 
utenfor Toppe Borettslags kontroll 

• Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår 
under, eller som følge av opphold på treningssenteret, herunder tap og skader på klær og 
personlige eiendeler 

• Medlemmet plikter å følge de anvisninger og regler som Toppe Borettslag gir 

• Toppe borettslag vil gjennomføre sikkerhetskontroller med jevne mellomrom 

• Toppe borettslag står fritt til å kunne revidere disse regler på kort varsel. 
 

  


