
Subject: Venligst stop urimelig inkasso-opkrÃ¦vning, tak

From: Stig Dragholm <stig.dragholm@gmail.com>

Date: 10-04-2016 15:32

To: =?UTF-8?Q?S=c3=b8ren_Lund_Nielsen?= <soni@fitnessdk.dk>



Hej Søren,

Jeg ville egentlig have skrevet til jeres hovedkontor, men der er ingen email-adresser på jeres hjemmeside
(!), så derfor håber jeg, at du vil hjælpe mig med hvad, der i virkeligheden er "ligegyldig nonsens" på 
grund af regler, som passer jer, og ikke kunden, og som er både forkerte og utidssvarende. 

Jeg har ikke brugt Fitnessdk i hele efteråret 2015 og prøvede at melde mig ud pr. 1 januar via min besked 
til dig nedenfor, og regnede med, at så var det i orden, men jeg blev ved med at modtage opkrævninger, 
som jeg afviste - selvom at jeg også meldte mig ud på hjemmesiden, som du bad om - og jeg har nu 
modtaget denne inkasso-opkrævning med trussel om indberetning til RKI på grund af "medlemskab 
februar 2016", som jo er FULDSTÆNDIG SINDSSYGT og giver én kvalme af at blive behandlet så 
dårligt, og når man så ønsker at reklamere, så kan det ikke lade sig gøre på jeres hjemmeside (!), og når 
man går ind på inkasso-bureauets hjemmeside, så er der ingen email-adresse eller telefonnummer men 
blot en boks med max. 255 tegn til at skrive en besked. Hvad i himlens navn tænker I dog på????

DETTE HAR INTET MED KUNDESERVICE AT GØRE (!) - OG ENDNU MINDRE MED LOGISK 
OG RIGTIG TANKEGANG OG MENNESKELIG BEHANDLING AT GØRE (!!!), for enhver idiot kan
sige sig selv, at "Stig har bidraget til vores kasse i månedsvis, uden at komme i centret, og han har 
meddelt sin udtræden, og derfor skal han naturligvis udtræde pr. 1. januar". Det er kun totalitære 
virksomheder, som forsøger at holde på sine kunder udover den periode, som kunden selv ønsker, og som
kræver betaling herfor med skrappe metoder!

Det er derfor, at jeg venligt beder dig hjælpe med at bringe dette "nonsens" til ophør, og at slette min sag 
hos inkassofirmaet.

Tak for hjælpen :-).

Venlig hilsen
Stig Dragholm
Helsingør

On 07-01-2016 10:42, Søren Lund Nielsen wrote:

Hej Stig.

 

Al betaling og alle gebyrer er systembestemt og der er derfor ikke noget som jeg kan gøre. 

Men både bero og evt. opsigelse skal ske i enten centret eller via hjemmesiden

 

Med venlig hilsen

Søren Lund Nielsen
Manager

fitness dk - Helsingør
soni@fitnessdk.dk | 

fitness dk A/S | CVR: 20370599 | Rønnebær Allé 110 | 3000 Helsingør | Tlf.: 4921 7824

mailto:soni@fitnessdk.dk


Fra: Stig Dragholm [mailto:stig.dragholm@gmail.com] 
Sendt: 7. januar 2016 00:02
Til: Søren Lund Nielsen
Emne: Re: SV: Pause i medlemskab

 

Hej Søren,

Tak for din information. Jeg var ikke klar over de præcise regler, og jeg kan kun håbe, at du 
vil lade mig det komme til gode, at jeg har betalt 4-5 måneder uden at komme i centret, og at 
du vil bevilge mig pause uden yderligere opkrævninger. Ellers må du gøre, som du synes er 
rigtigt.

Vh
Stig

On 03-01-2016 09:04, Søren Lund Nielsen wrote:

Hej Stig.

 

Først og fremmest er jeg da ked af, at du ikke føler at du har energien. Men energi avler 
energi, så hvis du vil kan du booke en gratis konsultation hos én af vores Personlige 
Trænere, som måske kunne hjælpe.

 

Jeg skal bare være helt sikker på, hvad det er du ønsker at foretage dig med dit 
medlemskab? For der er forskel på, at sætte på bero og melde sig ud:

 

Bero:

Bero kan gøres fra dag til dag og har en maks. Længde på fire måneder. Det koster et én 
gangs beløb på 149 kr. at sætte i bero, men så bliver der ikke trukket for medlemskabet i
den periode man har valgt sin bero i.

Bero kan foretages i centret eller via hjemmesiden

 

Udmelding:

Hvis man vil opsige sit medlemskab, da har man løbende måned + én måned fra 
opsigelses datoen. 

Opsigelsen kan foretages i centret eller via hjemmesiden.

 

 

 

mailto:stig.dragholm@gmail.com


Når jeg går ind og kigger på din profil, så står den hverken som opsagt eller sat i bero. 
Hvis du blot stopper betalingerne bliver der bare sendt girokort ud. Så det er desværre 
ikke nok bare, at stoppe betalingen.

 

 

Med venlig hilsen

Søren Lund Nielsen
Manager

fitness dk - Helsingør
soni@fitnessdk.dk | 

fitness dk A/S | CVR: 20370599 | Rønnebær Allé 110 | 3000 Helsingør | Tlf.: 4921 7824

Fra: Stig Dragholm [mailto:stig.dragholm@gmail.com] 
Sendt: 1. januar 2016 19:28
Til: Søren Lund Nielsen
Emne: Pause i medlemskab

 

Hej Søren,

Det er med stor ærgrelse, at jeg i dag har stoppet mine månedlige betalinger til jer.
I har et rigtigt godt center, men jeg har ikke haft nogen energi overhovedet til at 
komme hos jer i de sidste 4-5 måneder, og i stedet for blot at håbe hele tiden, at 
jeg igen får kræfterne, har jeg nu stoppet betalingen. Jeg håber, at jeg kan 
genoptage mit medlemskab senere uden at behøve at betale indmeldelsesgebyrer 
igen. Medlemsnr.: 69068513.

Godt nytår til jer alle :-).

Venlig hilsen
Stig
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