BSN TRENINGSSTUDIO
REGISTRERING FOR TILGANG

PERSONALIA
Navn:

Dato:

Etternavn:
Romnummer/blokk:
Fødselsdato: (DD/MM/YYYY)



Jeg godtar registreringsvilkårene*

Det vil normalt gis tilgang etter første virkedag på din nøkkel

Signatur:

...........................................................
Beboer signatur

...........................................................
BSN signatur

BETINGELSER OG VILKÅR
Disse generelle vilkårene gjelder for alle som har signert en tilgangsavtale til BSN treningsstudio.
1.0 Kontrakt for bruk av BSN treningsstudio:
1.1 I det denne kontrakten er undertegnet godtar beboer til enhver tid å følge de gjeldende generelle vilkår
som gjelder for BSN treningsstudio. Det er beboers ansvar å oppdatere seg på hvilke generelle vilkår som gjelder
til enhver tid. De generelle vilkårene følger norsk lov. Du kan alltid finne de gjeldende generelle vilkårene på vår
hjemmeside.
2.0 Beboer forholder seg til
2.1 Nøkkelen er personlig og kan ikke benyttes av andre enn den nøkkelen står registrert på.
2.2 Det er ikke lov å ha med venner som ikke har kontrakt med BSN treningsstudio.
2.3 Brudd på pkt. 2.1 og 2.2 fører til at beboeren som nøkkelen står registrert på, står ansvarlig for skade av
personer, hærverk og tyveri som følge av dette. Beboeren som nøkkelen står registrert på belastes for
økonomisk tap som følge av brudd på pkt. 2.1 og 2.2.
2.4 Det er beboers ansvar å oppdatere seg på BSNs husordensregler. Reglene er tilgjengelig på bsn.no. Vi vil ta
kontakt med beboere som ikke følger våre regler.
2.5 Ved brudd på pkt. 2.1, 2.2, 2.4 og 3.1 har BSN rett til å fjerne tilgangen til beboeren med umiddelbar virkning.
2.6 BSN kan ende kontrakten og sperre tilgangen til beboeren på dagen dersom han/hun har restanser eller
advarsler om støy og bråk på BSN.
3.0 Beboers ansvar:
3.1 Beboeren plikter å gjøre seg kjent med BSN sitt reglement når det gjelder trivselsregler. Disse reglene er
tilgjengelige inne på treningsstudioet.
3.2 Du er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte deg av senteret
3.3 Det forventes at man som beboer tar vare på personlig hygiene. Vi ønsker at våre beboere er nøye med
daglig renslighet og kroppshygiene. Dette er for å opprettholde trivsel og godt treningsmiljø.
3.4 Det er ikke tillatt å trene i sko som har blitt brukt ute. Vi har egne skohyller for skoene man har på seg før man
går inn i treningslokalene. Det er kun tillatt med medbrakte rene innesko som er ment for trening, eller rene
sokker.
4.0 Pris
4.1 Tilgangen er et gratistilbud for beboere hos Boligstiftelsen Nydalen.
5.0 Oppbevaring og ansvar ved skade og/eller tyveri:
5.1 Glemmer beboeren eiendeler under oppbevaring. Og ikke henter de gjenglemte eiendelene innen 14
dager, har BSN rett til å kaste disse.
5.2 BSN er ikke ansvarlig for personskade, tyveri eller på annen måte tap av beboers personlige eiendeler som
medlemmet tar med seg til treningsstudioet, med unntak av tilfeller der BSN kan holdes erstatningsansvarlig på
grunnlag av egen uaktsomhet.

