
Allmänna villkor för medlemskap hos BAA
Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap hos BAA 
från och med den 1:a november 2019

1. Allmänt
1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlem-
skap hos BAA mellan den person (”Medlemmen”) 
som är namngiven i avtalet (”Medlemsavtalet”), till 
vilket villkoren utgör en integrerad del, och det BAA 
bolag som anges i Medlemsavtalet (”Bolaget”). Utöver 
dessa allmänna villkor kan också särskilda villkor gäl-
la för viss tjänst eller visst erbjudande.

2. Medlemskap hos BAA
2.1 Medlemskap hos BAA kan sökas av person som
- är myndig eller vid annat förhållande får sin ansökan 
om medlemskap skriftligen godkänd på Medlemsavta-
let av målsman, god man eller förvaltare,
- ej häftar i skuld till Bolaget för tidigare medlemskap, 
och
- har ett allmänt hälsotillstånd som enligt bedömning 
av BAA:s personal tillåter träning utan uppenbar risk 
för ohälsa eller skador.
2.2 Medlemskap söks personligen hos BAA:s träning-
sanläggning eller Online via BAA:s hemsida/kam-
panjsida. Medlemskapet är personligt, gäller från och 
med det startdatum som anges i Medlemsavtalet samt 
i den omfattning och för den period som Medlemmen 
har bundit sig för (bindningstiden) och som likaledes 
anges i Medlemsavtalet.
2.3 BAA erbjuder medlemskap utan bindningstid 
med tre månaders uppsägning. BAA erbjuder även 
kontanta medlemskap (hela beloppet betalas vid teck-
nandet) vilket upphör automatiskt efter avtalad tid. 
Omfattningen av BAA:s olika former av medlemskap 
och avgifterna för dessa, framgår av BAA:s vid var tid 
gällande beskrivning av utbud av sina tjänster och 
därtill hörande aktuell prislista.

3. Medlemsförmåner
3.1 Medlemskapet ger Medlemmen tillgång till 
träningsmöjlighet vid BAA:s träningscenter i Brom-
ma samt BAA:s vid var tid gällande utbud av träning-
smöjligheter och andra tjänster. Information om 
BAA:s vid var tid aktuella medlemsförmåner och erb-
judanden ges på vår hemsida.
3.2 BAA kan inte alltid garantera plats i av Medlem-
men vald träningsaktivitet som genomförs i grupp, 
med särskild träningsutrustning eller där deltagaran-
talet eller tillgången är begränsad av annan anledning.

4. Medlemmens ansvar
4.1 Medlemmen förbinder sig
- att alltid checka in innan träning eller annan aktivi-
tet påbörjas,
- att ta del av och följa BAA:s vid var tid gällande säk-
erhets- och ordningsregler,
- att följa anvisningar som ges av BAA:s personal av-
seende träningsmetoder och hantering av träningsut-
rustning,
- att inte uppträda olämpligt mot eller störande för an-
dra personer som vistas i BAA:s träningscenter, och

5. Medlemskortet
5.1 Medlemskortet är digitalt och återfinns i appen. 
Detta får endast disponeras av Medlemmen person-
ligen. 
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6. Kvarlämnade saker
6.1 Kvarlämnar Medlemmen saker i BAA:s lokaler, 
efter tidpunkt för ordinarie stängning av detta, så äger 
BAA rätt att tillvarata sakerna. Om Medlemmen inte 
avhämtar sakerna inom 14 dagar från dagen för till-
varatagandet så har BAA rätt att endera kasta sakerna 
eller, om dessa kan anses ha ett värde, överlämna sak-
erna till hittegodsavdelningen på närmaste polismy-
ndighet.

7. BAA:s ansvar
7.1 BAA skall avråda Medlemmen från träning eller 
träningsmoment som BAA personal bedömer kan in-
nebära ohälsa eller skada för Medlemmen.
7.2 BAA ansvarar inte för hinder i eller begränsning 
av träningsmöjligheter vilken beror på omständighet 
utanför BAA kontroll och som skäligen inte kunnat 
förutses, undvikas eller övervinnas, såsom brand-, 
vatten- eller annan större skada på BAA lokaler, stre-
jk, lockout, naturkatastrof eller myndighets beslut.
7.3 BAA ansvarar inte för och ersätter inte förlust av 
eller skada på saker som Medlemmen medför i BAA:s 
lokaler. 

8. Frysning av medlemskap
8.1 BAA erbjuder inte generellt frysning av medlemss-
kap. Se punkt 10.2

9. Avgifter och betalning
9.1 Medlemmen, eller annan person eller företag som 
i Medlemsavtalet påtagit sig betalningsansvar i Med-
lemmens ställe, erlägger engångsavgifter, månad-
savgifter och övriga avgifter enligt BAA:s vid var tid 
gällande prislista.
9.5 Betalning av månadsavgifter sker via kreditkort 
och löpande i förskott, vid månadsdebitering är för-
fallodagen den dag avtalet tecknandes varje månad. 
Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då 
betalning kommer att belasta kortet närmaste bank-
dag innan förfallodagen.
Om medel saknas på Medlemmens konto/kreditkort 
dagen för överföring/debitering, skickar Bolaget en 
påminnelsefaktura på till betalning förfallen månad-
savgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den 
angivna betalningsfristen så skickar Bolaget skulden 
till inkasso. Bolaget har rätt att debitera Medlemmen 
faktureringsavgift och påminnelseavgift. 

Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet 
när i påminnelsefakturan angivet belopp har kommit 
in på Bolagets konto. Bolaget har rätt att debitera 
dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekom-
mande fall, kostnader för inkasso.

10. Upphörande av Medlemsavtal
10.1 Medlemsavtal för kontant-medlemskap upphör 
utan föregående uppsägning vid utgången av den 
bindningstid som Medlemmen har bundit sig för 
i Medlemsavtalet. Medlemmen kan när som helst, 
med 1 månads varsel, säga upp sitt Medlemsavtal 
avseende autogiro-medlemskap för vilken bindnings-
tiden har löpt ut.
10.2 Medlem, som på grund av omständighet eller 
ändrat förhållande som Medlemmen inte kan kon-
trollera eller råda över, är förhindrad att utnyttja 
medlemskapet (tex längre sjukdom, arbetslöshet 
eller annan liknande omständighet som kan styrkas 
med intyg), kan genom meddelande till BAA avsluta 
bundet medlemskap oavsett att bindningstiden inte 
har löpt ut. Medlemsavtalet upphör den dag då BAA 
erhåller meddelandet. BAA debiterar i sådant fall en 
slutavgift omfattande hälften av de ännu ej till betaln-
ing förfallna månadsavgifterna gällande återstoden 
av bindningstiden, dock alltid minst 1 månadsavgift.
10.3 BAA har rätt att stänga av Medlemmen för viss 
tid eller säga upp Medlemsavtalet med omedelbar 
verkan om Medlemmen väsentligen bryter mot 
Medlemsavtalet i nedanstående fall och ej efter an-
modan av BAA vidtar tillräcklig rättelse;
- missköter betalning av månadsavgifter och andra 
avgifter, såsom att betalning trots påminnelse inte 
erlagts senast 30 dagar efter den förfallodag som 
angivits på faktura, eller
- bryter mot säkerhets- eller ordningsregler eller 
anvisningar givna av BAA:se personal så att risk för 
ohälsa eller personskada för Medlemmen eller annan 
föreligger eller skada på träningsredskap uppstår eller 
kan uppstå.
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11. Återbetalning av erlagda avgifter vid förtida 
upphörande av Medlemsavtalet
11.1 BAA återbetalar, vid förtida upphörande av 
Medlemsavtalet under bindningstiden och efter 
begäran av Medlemmen, dennes i förskott erlagda 
månadsavgifter till den del de avser den återstående 
bindningstiden som Medlemmen bundit sig för i 
Medlemsavtalet (efter avdrag av debiterade avgifter) 
om Medlemsavtalet upphör på grund av någon av 
följande omständigheter
- BAA och Medlemmen har i samråd bedömt 
att fortsatt träning innebär en betydande risk för 
försämring av Medlemmens hälsa, eller
- ändrat förhållande enligt punkt 10.3, eller
- av annan anledning än brott mot Medlemsavtalet 
från Medlemmens sida.

12. Ändring av de allmänna villkoren
12.1 Bolaget har rätt att ändra dessa allmänna villkor.

13. Information och meddelanden
13.1 BAA skickar information och meddelanden 
enligt Medlemsavtalet till Medlemmen via e-post.
Information eller meddelande anses ha nått Med-
lemmen senast den femte vardagen efter dagen för 
avsändandet.
13.2 Meddelande från Medlemmen enligt 
Medlemsavtalet skickas via e-post till info@be-
comeanathlete.se 
13.3 Medlemmen skall underrätta BAA om ändring 
av kontaktuppgifter (såsom ändring av namn, adress, 
e-postadress, telefonnummer) eller uppgifter för 
betalning via autogiro. 14. Personuppgifter/GDPR
14.1 Bolaget behandlar personuppgifter om Med-
lemmen, såsom namn, personnummer, adress, 
e-postadress, kontonummer, foto, träningsinforma-
tion såsom träningstillfällen, uppgifter om tecknade 
avtal och tjänster samt om Medlemmens nyttjande 
av dessa, för att kunna tillhandahålla och admin-
istrera medlemskapet samt för informations- och 
marknadsföringsändamål. Medlemmens träning-
sinformation lagras ett år för statistikändamål för 
att förbättra service och tjänsteutbud. Personup-
pgifterna sparas av Bolaget under ett år efter det att 
Medlemsavtalet upphört. Medlemmens uppgifter 
behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 
1998:204).

14.2 När som helst har Medlem rätt att få tillgång till, 
korrigera, anmäla begränsningar eller helt återkalla 
och radera sina personuppgifter och att invända mot 
bearbetning av personuppgifter. Medlem kan utöva 
dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmedde-
lande till följande adress info@becomeanathlete.se

Bolaget kommer att bekräfta anmäld begränsning 
eller återkallelse. Medlemmen är medveten om att 
Medlemsavtalet eventuellt inte kan fullgöras om 
samtycket återkallas och att Bolaget i sådant fall kan 
behöva säga upp Medlemsavtalet.

Bolaget förbinder sig att respektera och skydda 
Medlems personuppgifter och personliga integritet 
i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler 
och andra relevanta normer. Bolaget lämnar aldrig ut 
personuppgifter till tredje part utan att först inhämta 
Medlems godkännande.

14.3 Genom att underteckna Medlemsavtalet sam-
tycker Medlemmen till att Bolaget, och andra bolag 
som ingår i samma koncern som Bolaget, inhämtar 
och behandlar personuppgifter om Medlemmen. 

15. FORCE MAJEURE
Become an Athlete AB är befriad från påföljd för 
underlåtenhet att fullgöra leverans av tjänster eller 
beställda varor, om underlåtenheten har sin grund 
i befriande omständigheter och dessa försvårar, 
förhindrar, eller försenar fullgörandet.
Befriande omständigheter skall anses vara bla. 
myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkom-
men eller ändrad lagstiftning, konflikt på ar-
betsmarknaden, blockad, strejk, pandemi, brand 
eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse 
av större omfattning. I Force Majeure ingår också 
myndigheters beslut som påverkar marknad och pro-
dukter negativt, tex. restriktioner, varningar, försäl-
jningsförbud, etc.

16 TVIST
16.1 Uppstår tvist mellan Medlemmen och Bolaget 
skall parterna i första hand försöka komma överens. 
Kan parterna inte enas så kan Medlemmen göra 
anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om 
tvisten lämpar sig för nämndens prövning. Bolaget 
förbinder sig att följa nämndens rekommendation. 
Medlemmen och Bolaget äger dock alltid rätt att 
begära att tvist prövas av allmän domstol.



BAA:s säkerhets- och ordningsregler
Trivsel och ordning för din säkerhet. Är du osäker på 
vad som gäller så fråga gärna BAA.s personal.
Gällande från och med 2018-09-01

SÄKERHETSREGLER
1. Medlem skall följa anvisningar givna av BAA:s 
personal i syfte att undvika tillbud och skador på per-
soner, träningsutrustning eller andra föremål samt 
för att bidra till en god ordning på centret.
2. Medlem skall för att undvika skador på sig själv 
och andra i samband med träning i träningscentret:
-Använda lämpliga träningsskor (väl knutna), samt 
funktionella kläder som är anpassat för träning. Inte 
bära klocka eller smycken, såsom ringar, halsband 
och armband.
-Inte ha vida eller fladdriga klädesplagg som riskerar 
att fastna i träningsutrustning
3. Barn och ungdomar under 15 år får inte vistas på 
träningscentret utan målsman på grund av risken 
för skador. BAA:s personal kan medge undantag för 
specifika träningsaktiviteter.
4. Endast instruktörer och personliga tränare an-
ställda av BAA får instruera och träna Medlemmar i 
BAA:s lokaler.

DOPING OCH DROGER
BAA tar tydligt avstånd från doping och droger. 
BAA:s definition på doping är användande av presta-
tionshöjande medel, både legala och illegala, och 
som vidare definieras av World AntiDoping Agency. 
BAA:s antidoping policy förbjuder villkorslöst an-
vändandet av sådana prestationshöjande medel hos 
både medarbetare och medlemmar.

VAD HÄNDER OM MAN INTE FÖLJER SÄKER-
HETS- OCH ORDNINGSREGLERNA
BAA har rätt att stänga av Medlemmen för viss 
tid eller säga upp Medlemsavtalet med omedelbar 
verkan om Medlemmen bryter mot säkerhets- eller 
ordningsreglerna.

ORDNINGSREGLER
1. Medlem får inte använda någon form av presta-
tionshöjande medel (dopingmedel) eller droger 
utöver mediciner som är föreskrivna av läkare. 
2. Medlem skall låta andra tränande använda 
träningsutrustningen medan man vilar.
3. Medlem får inte ha ett förargelseväckande 
beteende på träningscentret.
4. Medlem uppmanas att begränsa användning av 
mobiltelefon.
5. Medlem måste visa hänsyn till andra. Kläder som 
kan uppfattas som stötande, är inte tillåtet.
6. Medlem ska alltid träna i rena träningskläder och 
använda sko för inomhus träning. Var noggrann 
med renlighet och hygien. Rakning i duschen är inte 
tillåten.
7. Medlem uppmanas av hygieniska skäl att använda 
handduk på mattor, styrke – och konditionsmaskin-
er.
8. Medlem uppmanas att torka av träningsmaskiner 
efter användning.
9. Medlem uppmanas att lägga tillbaks träningsred-
skap efter användning, som till exempel mattor, 
vikter mm.
10 Medlem kan nekas deltagande till gruppträning 
vid sen ankomst, detta till hänsyn till övriga delt-
agare.
11. Fotografering och filmning i våra lokaler får en-
bart ske med ett godkännande av center ansvarig.
12. Medlem får inte förtära alkoholhaltiga drycker i 
träningscentret.
13. Medlem skall lämna träningscentret senast vid 
tidpunkt för stängning.
14. Medlem får inte marknadsföra eller sälja 
egna eller annans varor eller tjänster på BAA:s 
träningscenter.

TACK FÖR ATT DU FÖLJER VÅRA SÄKER-
HETS- OCH ORDNINGSREGLER!


