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Pris
Prisen for det medlemskab du har valgt på denne side her på nettet er angivet ud for det enkelte
medlemskab. Når dit medlemskab er ved at udløbe skal du selv sørge for at forny det via. din
medlemsside. Vi sender en e-mail om fornyelse til dig i god tid inden at dit medlemskab udløber.
Dit medlemskab er bindende i den periode du har købt det for og kan ikke fortrydes ud over
fortrydelsesretten som beskrevet nedenfor.

Bestilling og levering
Du kan døgnet rundt bestille medlemskab til ØHF.
Når du har bestilt og betalt betragter vi dit medlemskabet som leveret. Du skal herefter aftale et
møde med en af vores instruktører i centeret for at få din obligatoriske instruktionstime. Det er
også ved instruktionstimen at du får udleveret din brik til adgangskontrolsystemet.
Du må ikke træne i centeret på egen hånd uden forudgående instruktionstime.

Fortrydelse
Hvis du tidligere har været medlem af ØHF, har fået instruktion og har haft adgang til centeret,
løber din fortrydelsesret i 14 dage efter, at du har foretaget købet af dit nye medlemskab. Du skal
så senest 14 dage efter, at dit køb er gået igennem, meddele ØHF, at du ønsker, at fortryde dit
medlemskab.
Har du ikke været medlem før, kan du fortryde købet, og dermed annullere dit medlemskab, i 14
dage efter, at du har modtaget din instruktion og fået udleveret din adgangsbrik. Du skal herefter,
hurtigst muligt og inden 14 dage, returnere den købte adgangsbrik til en af centerets instruktører i
centeret.
Det er omkostningsfrit for kunden, at fortryde købet, såfremt fortrydelsen sker i henhold til
ovenstående.

Ansvar
ØHF fraskriver sig ansvaret for fejl i forbindelse med oprettelse på nettet. Kontakt ØHF hvis du har
spørgsmål i forbindelse med dit medlemskab eller betaling.

