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Villkor för banabonnemang i Mälarhöjdens Idrottsklubb Tennis 

§1. Spelsäsongerna omfattar höstsäsong 1 augusti -31 december och 
vårsäsong 1 januari – 30 juni. En medlem kan bara ha ett (1) 
banabonnemang per vecka. 

 
§2. Avgift för banabonnemang ska betalas av abonnenten enligt 

utställda fakturor. 
 

Abonnenten är inte berättigad till återbetalning av erlagd avgift för 
inte utnyttjad speltid, såvida Mälarhöjden Idrottsklubb Tennis 
(”Klubben”) efter abonnentens ledigställande inte hyrt ut banan till 
annan under ifrågavarande tid. Efter avdrag för andrahands-
uthyrning krediteras abonnenten för sådant tillgodohavande i 
samband med närmast följande säsongsfakturering eller då 
abonnemanget upphör. 

 
Av Klubben beslutade förändringar av avgiften samt villkoren 
ska meddelas abonnenten senast den 1 juni för höstsäsong 
respektive den 1 december för vårsäsong. 

 
§3. Abonnemanget gäller för angiven tid samtliga veckor under säsong, 

med undantag för tävlingar och eventuella andra aktiviteter som 
Klubben planerat. Avgiften för abonnemanget är justerat med 
eventuellt inställda timmar. Klubben förbehåller sig rätt att för 
tävlingar och när Klubben så finner erforderligt, disponera över 
genom detta abonnemang upplåten bana. Till abonnent, vars bana 
Klubben beslutat disponera över, ska underrättelse lämnas minst 7 
dagar i förväg. Klubben ska gottgöra abonnenten vad denne erlagt 
i avgift för bana, som tagits i anspråk. Kreditering av sådant 
tillgodohavande sker i samband med närmast följande säsongs-
fakturering eller då abonnemanget upphör. 

 
§4. Klubben äger rätt att utan föravisering och med omedelbar verkan 

flytta abonnent till annan bana inom Klubbens anläggning på grund 
av Klubbens behov för bedrivande av verksamhet, i samband med 
genomförande av tävling, utförande av fastighetsunderhåll eller i 
övrigt när Klubben så finner erforderligt. 

 
§5. Om abonnentens abonnemangstider under en säsong ledigställts till 

mer än hälften eller om abonnenten inte själv har utnyttjat minst 
hälften av sina abonnemangstider under en säsong är Klubben 
berättigat uppsäga detta abonnemang till omedelbart upphörande. 
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§6. Skulle Klubben på grund av föreskrifter i lag, myndighetsåtgärd, 

krigshändelse, strejk, epidemi, lockout, bojkott, blockad, eldsvåda, 
skada på fastigheten (t.ex. vatten- eller brandskada), brist på 
bränsle eller elektricitet eller annan omständighet, varöver Klubben 
inte råder, enligt Klubbens bedömning inte kunna upplåta banan för 
spel, är Klubben berättigat uppsäga detta abonnemang till 
omedelbart upphörande. 

 
Vid avbrott på grund av händelse som angives ovan är Klubben inte 
ersättningsskyldig gentemot abonnenten i annan form än att 
Klubben ska återbetala vad abonnenten redan erlagt för avbrotts-
tiden. 

 
§7. Abonnenten får inte utan Klubbens skriftliga medgivande rätt att 

överlåta detta abonnemang.  
 
§8. Om abonnentens kontaktuppgifter förändras ska detta snarast 

meddelas till Klubben.  
 
§9. Alla abonnenter förväntas känna till Klubbens ordningsregler och 

följa dessa. Om abonnenten bryter mot i detta abonnemang givna 
föreskrifter eller Klubbens ordningsregler har Klubben rätt att 
omedelbart säga upp abonnemanget. 

 
§10. Kontraktet förlängs med en spelsäsong i taget såvida skriftlig 

uppsägning inte görs enligt följande: 

• Skriftlig uppsägning avseende höstsäsong ska ske senast 1 juni. 

• Skriftlig uppsägning avseende vårsäsong ska ske 
senast 1 december. 

Uppsägning enligt ovan kan göras av båda parter (abonnenten 
respektive Klubben) utan särskilda skäl och utan angivande av 
skäl. När uppsägning skett är abonnemanget upphävt i sin helhet 
utan någon rätt till ersättning för endera part.  
 

§11. Eventuell tvist mellan parterna angående tillkomsten, tillämpningen 
eller tolkningen av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom 
enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms 
Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara 
i Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska och svensk lag 
ska tillämpas på tvisten. 

 


