
Medlemsvillkor The Factory Gym 
 
 
Medlemsavtal 
För att kunna träna hos oss måste du lösa ett medlemskap. 
1. Medlemskap hos The Factory Gym 

1.1. Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas eller användas av andra än medlemmen. 

1.2. Medlemskapet gäller från och med det startdatum som anges i avtalet och löper på tillsvidare med ett minimum av en 
kalendermånad. 

1.3. Medlemsavgift erläggs månatligt och per kalendermånad. Autogirodragning görs den 25:e varje, infaller den 25:e på en 
röd dag görs dragningen dagen efter. Återbetalning av medlemsavgift kan inte ske. 

1.4. Du måste vara 18 år för att själv registrera dig som medlem i The Factory Gym. 

1.5. Som medlem omfattas du av en olycksfallsförsäkring. 

1.6. Medlem kan uteslutas i enlighet med vad som anges i stadgarna, t.ex. vid olämpligt uppträdande såsom dopning, stölder, 
hot eller våld mot medlemmar och personal eller vid synbar påverkan av alkohol/droger. En uteslutning innebär att ditt 
medlemskap upphör att gälla. En medlem kan istället avstängas från träning för kortare eller längre tid vid mindre 
allvarliga förseelser. 

1.7. Kameraövervakning kan genomföras på The Factory Gym. 

1.8. Vid förvaring av personliga tillhörigheter i skåp i omklädningsrum, ansvarar Medlemmen själv för att använda eget lås. 
Om Medlemmen glömmer tillhörigheter som förvaras i skåpen efter ordinarie stängningstid, har The Factory Gym rätt att 
bryta upp Medlemmens lås och förvara tillhörigheterna. Medlemmen är skyldig att hämta kvarglömda tillhörigheter inom 
två veckor. The Factory Gym kan inte hållas ansvariga för eventuell förlust av sådana tillhörigheter, inte heller under den 
nämnda perioden.  

1.9. The Factory Gym ansvarar inte för stöld eller förlust på annat sätt av Medlemmens personliga tillhörigheter som 
Medlemmen tar med sig till gymmet. Detta gäller oberoende av om tillhörigheterna är inlåsta i vanligt garderobsskåp eller 
liknande. 

2. Behandling av personuppgifter 
2.1.1.  Medlemskapet i The Factory Gym innebär att dina personuppgifter behandlas för att fullfölja gymmets förpliktelser 

mot dig. 

2.1.2.  De ändamål som vi behandlar dina personuppgifter är följande: 

a) Administration av medlemskapet 

b) Tillhandahållande av träning och träningsstatistik 

c) För att kunna ge information och nyheter om verksamheten 

d) För att kunna genomföra medlemsundersökningar 

2.1.3.  De personuppgifter som behandlas är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, 
bankrelaterade uppgifter för din betalning, samt uppgiftersom du självmant och frivilligt uppger såsom uppgifter som 
genereras vid din träning (träningsstatistik). 

2.1.4.  Vi behandlar dina personuppgifter så länge du är medlen i gymmet samt max två år därefter. 

2.1.5.  Du kan närsomhelst avsäga dig information och nyheter samt medlemsundersökningar (punkterna c och d) ovan) 
och vi upphör då med behandling av dina personuppgifter för de ändamålen. Övriga punkter är nödvändiga för att vi 
ska kunna uppfylla detta avtal och kan därför som utgångspunkt inte återkallas. 

2.1.6.  Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om vår behandling av personuppgifter eller om du vill veta vilka 
personuppgifter som finns registrerade om dig. 

2.1.7.  Dina personuppgifter lämnas inte ut till annan tredje part än Wellstreet/The Factory Gym. 

3. Medlemmens ansvar 
3.1. Medlemmen är skyldig att upplysa The factory Gym vid ändring av kontaktuppgifter/betalningsuppgifter, däribland ändring 

av namn, adress, e-postadress, telefonnummer, kontonummer och andra relevanta uppgifter. Anmälan ska lämnas utan 
ogrundade dröjsmål. 



3.2. Medlemmen ska vid varje träningstillfälle registrera sitt medlemskort vid ankomst innan medlemmen utnyttjar gymmet. 
3.3. Medlemmen får aldrig släppa in obehöriga i gymmet eller folk som har glömt kort.  
3.4. Förutom vad som anges i detta medlemsavtal är du skyldig att följa The Factory Gyms säkerhets- och trivselregler som 

finns på vår hemsida.  

4. Träning och träningskort 
4.1. För våra hyresgäster som redan har passerkort eller blipp kommer behörighet till gym samt omklädningsrum läggas till på 

passerkortet/blippen. För de hyresgäster som ej har passerkort kommer de få kvittera ut ett passerkort. 
4.2. Behörigheten till The Factory Gym är personligt och går ej att överlåtas till annan person under abonnemangstiden. Den 

som övertar träningskortet kan inte överta medlemskapet och måste därför betala egen medlemsavgift. 
4.3. Förlust av medlemskort ska anmälas till The Factory Gym så snart som möjligt. The Factory Gym spärrar därefter kortet 

och utfärdar ett nytt medlemskort. När ett nytt medlemskort utfärdas är medlemmen skyldig att betala en avgift till The 
Factory Gym på 300 SEK. 

4.4. All träning sker på egen risk och under eget ansvar. 
4.5. Vår träning och vad vi erbjuder samt annan information om träning framgår på The Factory Gym’s hemsida. 
4.6. Det åligger dig som medlem att vid träning följa våra trivselregler för uppförande och ordning som framgår på The Factory 

Gym’s hemsida. 

4.7. Doping, The Factory Gym accepterar ingen form av otillåten prestationshöjande preparat.. Den som gör sig skyldig till 
doping blir avstängd med omedelbar effekt.  

4.8. Frysning av kort gäller endast mot uppvisande av läkarintyg. 

4.9. Om betalningarna via autogiro avbryts innan avtalstiden löper ut, har vi rätt att spärra ditt träningskort tills betalning 
fullgörs. Du är alltid skyldig att betala för den period du köpt träningskortet för.  

4.10. Du har ingen rätt att släppa in andra personer än dig själv i The Factory Gym’s lokaler.  

4.11. Har man glömt sitt passerkort kan man under The Factory’s öppettider, 08:00-17:00, få hjälp med passering från 
receptionen. 

5. Uppsägning och ändring av medlemsavtalet 
5.1. Uppsägingstiden på avtalet är en (1) kalendermånad och börjar gälla månaden efter att avtalet sagts upp. Uppsägning 

ska ske skriftligen till gym@factorysthlm.com. 

5.2. The Factory Gym har rätt att göra ändringar rörande medlemsavgifter, övriga avgifter och villkor. 

5.2.1. Vid ändring av medlemsavgifter förbehåller sig The Factory Gym rätten till årlig prisjustering av löpande avtal enligt 
konsumentprisindex utan föregående varning. Vid övriga prisändringar ger The Factory Gym minst en (1) 
kalendermånads förvarning via e-post/SMS. Prisändringen träder i kraft en (1) månad efter att förvarningen 
skickades, räknat från första månadsskiftet.  

5.2.2. The Factory Gym förbehåller sig rätten att överföra Medlemsavtal till ett annat företag, och att överföra eventuella 
automatiska betalningstjänster som kan ha ingåtts i förbindelse därmed. Vid sådana ändringar ger The Factory 
Gym minst en (1) månads förvarning via e-post/SMS. Ändringen träder i kraft en (1) månad efter att förvarningen 
skickades, räknat från första månadsskiftet.  

5.2.3. The Factory Gym förbehåller sig rätten att företa ändringar av villkoren som inte anknyter till punkt 5.2.1 och 5.2.2, 
eller faller under punkt 5.2.4, utan föregående varning.  

5.2.4. Om The Factory Gym genomför betydande förändringar som påverkar Medlemmen negativt, har Medlemmen rätt 
att säga upp sitt Medlemsavtal. Vid sådana ändringar ger The Factory Gym minst en (1) månads förvarning via e-
post/SMS. Ändringen träder i kraft en (1) månad efter att förvarningen skickades, räknat från första månadsskiftet. 

5.2.5. Särskild uppsägning enligt punkt 5.2.4 kan endast ske genom att Medlemmen meddelar The Factory Gym senast 
fjorton (14) dagar innan ändringen/ändringarna verkställs. Detta under förutsättning att Medlemmen varslas om 
ändringen/ändringarna senast en (1) månad innan ändringen/ändringarna verkställs. Medlemmen måste själv 
kunna dokumentera att uppsägningen har utförts.  

5.2.6. Vid uppsägning enligt punkt 5.2.4 avslutas Medlemsavtalet från och med det datum då ändringen/ändringarna 
verkställs. Medlemmen ska ta emot skriftlig bekräftelse från The Factory Gym via e-post eller brev. 

5.2.7. The Factory Gym har rätt att spärra medlemskapet under en viss tid eller säga upp Medlemsavtalet med omedelbar 
verkan, om Medlemmen väsentligt bryter mot medlemsvillkoren. Som väsentliga brott mot villkoren anses bland 
annat: 



5.2.7.1. Utebliven betalning av månatlig medlemsavgift och andra avgifter, trots inkassovarsel eller annan form av 
påminnelse. 

5.2.7.2. Brott mot Medlemmens skyldigheter enligt kapitel 3 som inte är oväsentligt, däribland att Medlemmen 
underlåter att följa en skriftlig eller muntlig varning från The Factory Gym. 

5.2.7.3. Överträdelse av dopningsbestämmelserna i punkt 4.7, däribland underlåtenhet att lämna dopningsprov på 
begäran. 

6. Ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, 2005:59 (DAL) 
6.1. Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den betalning som vi har mottagit från dig, förutsatt att 

kortet är oanvänt. 

6.2. Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela The Factory Gym detta på ett klart och tydligt sätt innan ångerfristen 
löper ut.  

7. Övriga avtalsvillkor 
7.1. The Factory Gym har rätt att ensidigt ändra dessa avtalsvillkor. Ändringar träder i kraft från och med 45 dagar efter att de 

publicerades på The Factory Gym’s webbplats. Om ändringen är till väsentlig nackdel för dig som medlem har du rätt att 
säga upp avtalet med 14 dagars uppsägningstid från det att ändringen publicerades på The Factory Gym’s webbplats. 

7.2. Svensk rätt gäller för detta avtal 

 

Autogiromedgivande 
Uppsägning ska vara oss tillhanda 1 månad innan för att förhindra debitering efter bindningstiden. Uppsägningen skall göras skriftligt 
till gym@factorysthlm.com, bekräftelsen skickas per e-post.  

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att 
betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera 
betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att 
kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Betalarens 
betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas 
betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin 
betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto 
hos annan betaltjänstleverantör.  
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.  

Totalpris under bindningstiden:  
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före 
förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om 
meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta 
gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren 
meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. 
Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av 
betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.  

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på 
förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får 
betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från 
betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.  

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller 
sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren 
stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga 
framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.  

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren 
eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar 
vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör 
tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.  

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren 
underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om 
betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser 
avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens 



betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens 
betaltjänstleverantör och betalaren.  

8. Force majeure 
The Factory Gym friskriver sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att betala skadestånd om The Factory 
Gym:s åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig, upplopp, eller på grund av sådan 
arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion, vattenläckage, översvämning, elavbrott, dataöverföringsstopp av tredje part eller 
ingrepp av offentlig myndighet som WP inte råder över och inte heller kunnat förutse. 

 
 
  


