Allmänna villkor Enskede Lawn Tennisklubb (ELTK)
Allmänt
ELTK är en ideell idrottsklubb med ca 500 medlemmar. ELTK har ett antal tränare anställda och bedriver
en bred verksamhet inom tennis. Vi har ett ansvar mot våra medlemmar, anställda etc. att bedriva
verksamheten på ett ansvarsfullt sätt. Detta gäller bland annat vår ekonomi. Vi måste i detta fall ha
vissa villkor avseende fakturering, försenad betalning, uppsägning av plats i verksamheten etc. Nedan
följer våra allmänna villkor avseende detta.

Fakturering
Fakturering sker per e-post i det fall inget annat avtalas. Betalningsvillkor är i allmänhet
30 dagar netto men avvikelser kan förekomma beroende på verksamhetens art.
Påminnelseavgift, enligt Styrelsebeslut om 50 kronor påförs faktura ej betald innan
förfallodatum. Elev/kund är själv ansvarig för att uppdatera Enskede Lawn Tennisklubb
(ELTK) om ny e-postadress.
Anmälan görs genom program MATCHI. Anmälan till kommande termin förnyas
automatiskt. Om du vill avsluta ditt medlemskap eller del i verksamheten MÅSTE du
skriftligen säga upp din plats.

Uppsägning av plats
Detta gäller för:
- Tennisskola
- Miniklubben
- Vuxentennis
- Gruppspel
- Damtennis
- Medlemskap (endast 1 december)
Uppsägning av sin plats i ELTK:s verksamhet kan endast göras via e-mail eller via
post. ELTK bekräftar sedan att vi har emottagit uppsägningen. Uppsägning på
tennisbanan eller till tränaren gäller ej som uppsägning utan skall ske enligt ovan.
Följande tider gäller för uppsägning av sin plats:
- Uppsägning inför vårterminen skall göras senast 1 december
- Uppsägning inför höstterminen skall göras senast 1 maj.

Förändring av antal timmar/vecka (gäller endast Tennisskolan)
Om man önskar ändra det antal timmar som man spelar per vecka så gäller datum enligt
ovan.

Avgifter vid för sen uppsägning av plats
ELTK debiterar en avgift på 500 kr vid uppsägning av plats efter datum efter ovanstående
datum, om termin har påbörjats utgår full terminsavgift.

Integritetspolicy
I vår Integritetspolicy finns det information om hur vi behandlar Användares
personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder våra Tjänster. Genom
att godkänna dessa Användarvillkor samtycker du till den behandling av dina
personuppgifter som framgår av vår Personuppgiftspolicy.

Allmänna villkor antagna av Styrelsen i Enskede Lawn
Tennisklubb juni 2018.

