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Avtalsbestämmelser för medlemskap i YesBox Falun

1. Allmänt
De bestämmelser som framgår av detta avtal gäller för alla som har ett giltigt träningskort
eller en aktiv träningsbiljett på YesBox. Utöver allmänna villkor kan särskilda villkor gälla vid
särskilda tillfällen och köp av andra tjänster och produkter som YesBox tillhandahåller. Den
person, med giltigt träningskort, som tar med en gäst ansvarar för att gästen följer tillämpliga
punkter i detta avtal.

2. Former av medlemsavtal
För att få träna på YesBox krävs ett träningskort eller en träningsbiljett eller
överenskommelse med ägare av YesBox.

Träningskort finns som månadsavtal via autogiro, förskottsbetalt träningskort (6 eller 12
månader) samt som träningsbiljett vid ett tillfälle eller 10-klippkort.

3. Avtalsperiod och uppsägning av avtal
Månadsavtal via autogiro kan inte avslutas under bindningstiden. Efter bindningstiden
övergår avtalet till löpande tillsvidareavtal. Tillsvidareavtal via autogiro kan endast sägas upp
per fullt utnyttjad kalendermånad. Uppsägning av avtalet sker skriftligen till
info@yesboxfalun.se eller till ägare av YesBox. Uppsägningstiden är 60 dagar.

Förskottsbetalt träningskort berättigar till användning av träningsanläggningen för en
bestämd tidsperiod (6 eller 12 månader).

Träningskortetens giltighetstid och bindningstid framgår återfinns i kundportalen Zoezi
(www.yesbox.zoezi.se).

Frysning av träningskort är ej tillåtet, om inte annat är skriftligen överenskommet med ägare
av YesBox.

Priset på ett träningskort är skyddat för höjning under kortets bindningstid.

4. Betalning och köpvillkor
Betalning ska ske på förfallodatum, i annat fall utgår dröjsmålsränta enligt lag samt om
betalning inte sker inom 30 dagar från förfallodatum lämnas ärendet över till inkasso.
Fullständiga köpvillkor finns att tillgå på hemsidan (www.yesboxfalun.se).
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5. Hälsotillstånd och skador
Personer som tränar eller vistas i YesBox lokaler bär själv ansvaret för att vara i sådant
tillstånd att den kan delta i YesBox aktiviteter utan risk för den egna eller andras hälsa.

Träning och vistelse i YesBox lokaler sker på egen risk. YesBox ska inte hållas ansvarig för
skador som åsamkas i YesBox lokaler eller på annan plats i YesBox regi. Den som vistas i
YesBox lokaler eller deltar i aktivitet i YesBox regi på annan plats friskriver YesBox, deras
ägare samt anställda från eventuella krav på skadestånd och liknande. Från vad som nu
sagts undantas skada som skett uppsåtligen.

6. Doping
YesBox självklara inställning är ett avståndstagande från allt bruk av dopingklassade
preparat. YesBox har rätt att neka tillträde till YesBox lokaler vid misstanke om att en person
använder eller hanterar doping.

7. Tillgång till lokalen
YesBox ansvarar inte för eventuella hinder i eller begränsningar av träningsmöjligheter som
beror på omständigheter utanför YesBox kontroll, såsom brand-, vatten- eller annan större
skada samt vid planerat underhåll av lokalen.

8. Anmälan av pass och Open Gym
Alla tränande har en skyldighet att boka såväl pass som nyttjande av Open Gym.
Bokning sker med hjälp av den mobila app som är tillgänglig för alla som har ett aktivt
träningskort. Pass, Företagsträning och andra planerade aktiviteter har alltid företräde till ytor
och utrustning.

9. Tillträde, Öppning och Låsning
Tillträde till lokalen sker med hjälp av den mobila app som är tillgänglig för alla som har ett
aktivt träningskort.

Det är varje enskild besökares skyldighet att:
a) Inte släppa in obehöriga personer i lokalen
b) Se till att det är släckt och att musiken är avstängd, om jag är sist att lämna lokalen
c) Se till så dörren och porten är stängd och låst, om man är sist att lämna lokalen
d) Ställa tillbaka utrustning på avsedd plats och vid behov städa undan magnesiumrester
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10. Träning och vistelse i lokalen
Den tränande ansvarar för att utrustning ställs tillbaka på rätt plats och att utrustning
samt ytor och golv torkas av efter användning på erforderligt sätt. Om något går sönder eller
saknas ska detta omgående meddelas till info@yesboxfalun.se.

Den tränande eller person som vistas i YesBox lokaler är skyldig att följa anvisningar som
ges av personal på YesBox avseende bl a hantering av träningsutrustning samt eventuell
avrådan från träning.

Träningslokalen är videoövervakad (ej ljud) i syfte att förhindra och underlätta utredning vid
misstanke om brott. Som tränande är jag medveten om detta och godkänner att
övervakningen används i detta syfte.

11. Uppförandekod
Vi som driver YexBox vill skapa gemenskap, trivsel, sprida glädje och ha roligt. YesBox
förordar därför att medlemmar i YesBox:
a) Har ett gott uppförande, visar hänsyn och har ett trevligt bemötande gentemot andra i
lokalen.
b) Bjuder in andra till gemensam träning och aktiviteter såväl via våra sociala medier som i
träningslokalen.
c) Hjälper och stöttar varandra.

12. Personuppgifter, foto och video
YesBox behandlar personuppgifter om person som har träningskort hos YesBox eller har
annan pågående kontakt med YesBox för att kunna tillhandahålla och administrera de
tjänster och produkter som personen har tillgång till genom träningskort/-en. Uppgifterna
behandlas i enlighet med gällande GDPR-lagstiftning. Uppgifter som sparas är för- och
efternamn, e-post och användarnamn. Utöver detta sparas också uppgifter som den
tränande uppgett vid skapande av ett träningskort och/eller uppgifter som personen själv
anger i den mobila app som YesBox använder samt uppgifter om kontouppgifter och/eller
kortuppgifter om person önskar betala produkter och tjänster via autogiro och/eller bankkort.

Medlem samtycker till att YesBox och andra bolag som står i företagsmässig förbindelse med
YesBox, behandlar, inhämtar eller lämnar ut uppgifter för informationsändamål eller
marknadsföring. Medlem kan när som helst återkalla eller begränsa sitt samtycke genom att
meddela YesBox.

Person som deltar i YesBox utbud av träning kan komma att fotograferas eller videofilmas.
Det åligger den enskilde personen att meddela YesBox om denne inte samtycker till
användning av fotografier och/eller videor på någon av YesBox sociala medier eller hemsida.
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13. Ändring av avtalsbestämmelser
YesBox har rätt att ändra de bestämmelser som framgår av detta avtal. Om det sker kommer
person med aktivt träningskort eller biljett att kontaktas via telefon, e-post eller på Yes Box
Facebooksida.
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