Allmänna bestämmelser för Abonnemang i Visby Racketcenter.
§ 1 Spelsäsongerna omfattar vårsäsong och höstsäsong. Höstsäsong varar 17 v. Vårsäsong varar 21
v. Avgift skall i enlighet med de fakturor som tillställes abonnenten betalas i samband med
abonnemangets och respektive säsongs början.
§ 2 Abonnenten är ej berättigad till restitution av erlagd avgift för ej utnyttjad speltid, såvida Wisby
Rackethall AB (Bolaget) efter abonnentens ledigställande ej hyrt ut banan till annan under
ifrågavarande tid. Efter avdrag för viss administrationsavgift avseende andrahandsuthyrning krediteras
abonnenten för sådant tillgodohavande i samband med närmast följande säsongfakturering.
§ 3 Avgiftshöjning kan ske vid höstsäsongs och/eller vårsäsongs början. Av Bolaget beslutade
förändringar av avgiften skall meddelas abonnenten genom anslag i Visby Racketcenter. Anslagen
skall vara väl synliga och finnas uppsatta senast den 1 april respektive den 1 oktober närmast före den
tidpunkt fr o m vilken den nya avgiften skall gälla. I samband med beslutad avgiftshöjning äger
abonnenten rätt att frånträda detta kontrakt genom att senast den 1 maj respektive den 1 november,
utan hinder av vad som anges i §10nedan, skriftligen uppsäga kontraktet. Har sådan uppsägning ej
skett, löper detta avtal vidare med den förändring som betingas av den ändrade avgiften.
§ 4 Spelbanan upplåtes för spel av högst 4 personer vid varje speltillfälle. Abonnenten ikläder sig
ansvar för såväl sig själv som sina medspelare, att för Visby Racketcenter och Visby TK gällande
ordningsföreskrifter följes och att anläggningen med därtill hörande lösegendom icke förstöres eller
vanvårdas. Skulle skada uppkomma genom abonnentens eller dennes medspelares vållande, är
abonnenten ersättningsskyldig härför.
§ 5 Bolaget förbehåller sig rätt att för tävlingar och när bolaget så finner erforderligt, disponera över
genom dessa bestämmelsers upplåten bana. Till abonnent, vars bana bolaget beslutat disponera
över, skall underrättelse lämnas abonnenten minst 2 dagar i förväg. Bolaget skall gottgöra abonnenten
vad denne erlagt i avgift för bana, som tagits i anspråk. Kreditering av sådant tillgodohavande sker i
samband med närmast följande säsongfakturering eller genom överenskommelse om alternativ
speltid.
§ 6 Bolaget äger rätt att utan föravisering flytta abonnent till annan bana inom Visby Racketcenter i
samband med genomförande av tävling, utförande av fastighetsunderhåll eller i övrigt när Bolaget så
finner erforderligt.
§ 7 Skulle Bolaget på grund av föreskrifter i lag, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout,
bojkott, blockad, eldsvåda, skada på fastigheten (t ex vattenskada), brist på bränsle eller elektricitet
eller annan omständighet, varöver Bolaget ej råder, enligt Bolagets bedömning ej kunna upplåta
banan för spel, är Bolaget berättigat uppsäga detta kontrakt till omedelbart upphörande. Vid avbrott på
grund av händelse som angives ovan är Bolaget icke ersättningsskyldig gentemot abonnenten i annan
form än att Bolaget skall återbetala vad abonnenten redan erlagt för avbrottstiden.
§ 8 Abonnenten äger icke utan Bolagets skriftliga medgivande rätt att på annan överlåta abonnemang.
Adressförändring skall ofördröjligen anmälas till Bolaget.
§ 9 Därest abonnenten bryter mot i dessa bestämmelsers givna föreskrifter äger Bolaget rätt att
uppsäga kontraktet till omedelbart upphörande.
§ 10 Kontraktet förlängs med en spelsäsong i taget såvida skriftlig uppsägning ej görs enligt följande
(med avvikelse från vad som anges under § 1ovan): Skriftlig uppsägning avseende höstsäsong skall
ske senast 1 april. Skriftlig uppsägning avseende vårsäsong skall ske senast 1 oktober. Uppsägning
enligt ovan kan göras av båda parter (abonnenten respektive Bolaget) utan särskilda skäl och utan
angivelse av skäl. När uppsägning skett är kontraktet upphävt i sin helhet utan några som helst
anspråk för endera part. Bolaget äger även rätt att med omedelbar verkan utan särskilda skäl och utan
angivelse av skäl flytta bankontraktet till en annan bana i Visby Racketcenter.

