
Foreningen Flamenco Trondheim
Schultzgate 3, 7013 Trondheim
Tlf 977 11 310
e-post info@flamenco-trondheim.no

Navn Tlf privat Fødselsdato

Adresse Tlf mobil E-post

Postnr/sted Tlf arbeid Medlemsnummer (ikke skriv her hvis du er ny)

Kontrakten skal gjelde fra og med VÅR/HØST (stryk det som ikke passer)  ____________ (årstall).

Kontrakten inkluderer (sett kryss):

Voksen/Stud tom. 30 år
 Koreografi nivå 1 Kr 2444,- /1891,- Torsdager og en helg 
 Koreografi nivå 2 Kr 2444,- /1891,- Mandager og en helg
 Koreografi nivå 3 Kr 4083,- /3160,- Mandager og to helger
 Koreografi nivå 4 Kr 4083,- /3160,- Mandager og to helger
 Fripass Kr 6300,- /4935,- Samtlige kurs og nivå

    SUM Kr _______ ,-

Dette beløpet faktureres i forkant av hvert semester til og med det halvåret der det leveres oppsigelse.

TRENINGSKONTRAKT
 Medlemskap kan inngås ved starten av hvert semester.
 Kontrakten kan ikke sies opp midt i en periode, men må sies opp innen to måneder før neste periode 

starter (innen ca 1. desember og 1. juli)
 Ingen innbetalte treningsavgifter vil bli refundert.
 Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger som foreningen gir, og de regler som gjelder for 

foreningen.
 Medlemskapet er personlig, og kan ikke overdras til andre.
 Foreningen forbeholder seg retten til små endringer på kort varsel, mens større endringer i 

eksempelvis priser skal annonseres minst tre måneder i forveien.
 Ved sykdom eller annet fravær gjelder ingen spesielle regler utover vanlig oppsigelsestid. Ved sykdom

som kan dokumenteres med legeattest kan ubenyttet treningsperiode benyttes etter kontraktens utløp.

Ved for sen betaling eller brudd på kontrakten vil restbeløpet umiddelbart forfalle til betaling, det vil også kunne påløpe 
forsinkelsesrenter jf. Forsinkelsesrenteloven, samt utenrettslig inndrivelseskostnader i medhold av forskrifter til 
inkassoloven, tvangsfullbyrdelsesloven og tvistemålsloven ved eventuell senere tvangsfullbyrdelse.
Alle spørsmål vedrørende betaling rettes til Flamenco Trondheim. Inndrivelse uten søksmål overensstemmende med 
tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 punkt a) vedtas. Varsel etter samme lov § 4-18 sendes medlemmet på oppgitte adresse.
Jeg samtykker i at utleggsforretning holdes i overensstemmelse med tvangsfullbyrdelsesloven kap. 7, hvor enn mine 
formuesgjenstander måtte befinne seg. 

Sted __________________  Dato ___________________

Underskrift _____________________________________
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