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Medlemsbetingelser 
Opdateret 11/08/2022 

 
 
 
 

PadelBoxen ApS 
Tolderlundsvej 92-96 
5000 Odense 
CVR: 40596607 
Email: info@padelboxen.dk 

 
 
 

Ved oprettelse af et medlemskab hos PadelBoxen ApS accepterer medlemmet, foruden nærværende 
medlemsbetingelser, også centrets regler, de gældende regler om vores datapolitik samt modtagelse af meddelelser 
om ændringer i medlemsbetingelser pr. e-mail. 

 
Dit medlemskab er PERSONLIGT og kan derfor ikke overdrages, deles eller benyttes af andre. Misbrug vil føre til 
opsigelse af medlemskab uden godtgørelse af forudbetalt kontingent for den benyttede medlem. 

 
Opsigelse af medlemskab 
Medlemskaber kan til enhver tid opsiges. Man er brugbart indtil 30 dage efter sidste betaling/træk. 
På padelboxen.dk kan man trykke på et link til sin brugerprofil. Her har man mulighed for at opsige sit medlemskab 
samt se sin transaktionshistorik.  
 
Link til brugerprofil - Her  

 
Betaling af medlemskab 
Ved oprettelse af medlemskab, betales det på daværende tidspunkt gældende oprettelsesgebyr. Herefter betales der 
forud ved automatisk kortbetaling for 1 mdr. medlemskab. 

 
Hvis det tilknyttet kort udløber eller betalingen ikke kan gennemføres bliver medlemskabet opsagt. 

 
 

Brug af medlemskab 
Det er muligt at oprette bookinger som medlem. Det er også muligt, at blive tilføjet til andre spilleres bookinger. Ved 
alle bookinger skal man acceptere gældende betalingsbetingelser der vises på booking platform/app. 

mailto:info@padelboxen.dk
https://billing.stripe.com/login/cN22as1ts6Pr4OA3cc?fbclid=IwAR0Zko1U1eBb41XvDJ_JFP-AqPCB6AnTTcdrMQDPIq22katPw1omt3avJk8
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No show fee 
Såfremt man ikke møder op til sin booking eller annullerer den 12 timer i forvejen, vil den samlede værdi af bookingen 
blive trukket på det betalingskort der er tilknyttet den brugerprofil der har oprettet bookingen. 

 
 

Udelukkelse af medlem 
Vi kan til enhver tid afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald vil der blive 
tilbagebetalt uudnyttede forudbetalinger, dog ikke oprettelsesgebyr. 

 
 

Medlemsinformation 
PadelBoxen ApS sender løbende mails med relevant information omkring medlemskabet.  

 
 

Ansvar 
PadelBoxen ApS er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler. 

 
 

Ansvarsfraskrivelse 
Alt spil og aktivitet hos PadelBoxen ApS er på eget ansvar. En bruger eller medlem er selv ansvarlig for at være i en 
helbredstilstand som tillader deltagelse i Padel hos os. Vi tager ikke ansvar for personskade som følge af ulykke 
eller andre besøgendes handlinger. 

 
PadelBoxen ApS er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte 
tab, uanset om dette skyldes hændelige skader eller PadelBoxen ApS fejl og forsømmelser. 

 
Ansvarsfraskrivelsen omfatter dog ikke skader, der er forårsaget ved grov uagtsomhed. 
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