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 LIIKMELEPING NR …….. 

Sõlmitud Rakveres ..…... ….... 20…… a 

 

Aqva Sport OÜ, registrikood 1297811, registrijärgne aadress Laada tn 27, Rakvere 44310, Lääne-Viru 

maakond, mida esindab volituse alusel …………………………………………………. (edaspidi  nimetatud Klubi),  

ja 

…………………………………………………………………………………… (nimi), isikukood ………………………………………… 

(edaspidi nimetatud Liige),  

edaspidi eraldi nimetatud Pool ja koos Pooled, sõlmisid Liikmelepingu (edaspidi Leping) 

alljärgnevatel tingimustel: 

 
1. LEPINGU ESE JA TÄHTAEG 

 

1.1. Käesoleva Liikmelepingu sõlmimine annab Liikmele õiguse külastada Aqva Spordikeskust ning 

kasutada Klubi poolt pakutavaid teenuseid ühe (1) aasta jooksul alates lepingu sõlmimisest.   

1.2.  Leping jõustub selle allakirjutamisel mõlema poole poolt. 

1.3. Leping kehtib alates ….. …… 20…...a kuni …… ….. 20…... 

 

2. TASU 

 

2.1. Klubi teenuste kasutamise eest tasub Liige Klubile Liikmetasu 48.00 (nelikümmend kaheksa) eurot 

ühes kuus. Mõiste „kuu“ tähendab Lepingus kalendrikuud. 

2.2. Tasu makstakse Liikme poolt järgneva kuu eest ette. 

2.3. Klubi väljastab Liikmele hiljemalt 5 (viis) päeva enne Liikmetasu maksmise kohustuse tekkimist arve 

järgneva kuu eest. 

2.4. Arvel märgitud Liikmetasu kohustub Liige tasuma hiljemalt arvel märgitud kuupäevaks Klubi 

arveldusarvele EE697700771002045622(LHV pank).  

2.5. Liikmelepingu sõlmimisel tuleb Liikmel tasuda Liikmetasu koheselt. Leping jõustub alates makse 

laekumisest Klubi arveldusarvele.  

2.6. Liikmetasu maksmine on kohustuslik olenemata sellest, kas Liige Klubi poolt pakutavaid teenuseid  

faktiliselt kasutab või mitte. 

 

3. TREENINGPUHKUS    

 

3.1. Liikmel on 12-kuulise perioodi jooksul võimalik võtta mis tahes põhjusel maksimaalselt kaheks 

kalendrikuuks treeningpuhkust. 

3.2. Liige peab teavitama Klubi treeningpuhkuse kasutamise soovist kirjalikus või kirjalikku taasesitamist 

võimaldavas vormis ette vähemalt 5 (viis) kalendripäeva. 

3.3. Treeningpuhkuse kokkulepe sõlmitakse Spordiklubis ning allkirjastatakse Kliendi ja Klubi esindaja poolt 

omakäeliselt. Suulises vormis sõlmitud kokkulepe treeningpuhkuse osas ei oma õiguslikult tähendust.  

3.4. Treeningpuhkuse kokkuleppe sõlmimisel ajavahemikus 30-päevase perioodi 1. kuni 14. (k.a) päeval 

algab Treeningpuhkus järgmise kuu esimesest kuupäevast. Treeningpuhkuse kokkuleppe sõlmimisel 

ajavahemikus 30-päevase perioodi 15. kuni kuu viimasel (k.a) päeval algab treeningpuhkus ülejärgmise 

30-päevase perioodi esimesest päevast. 
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NÄIDE:   Leping on sõlmitud 3. mail. Treeningpuhkuse kokkuleppe vormistamisel üheks kuuks 17. mail 

kestab treeningpuhkus  alates 3. juunist  kuni 2 juulini. Sellel perioodil Klient Klubi teenuseid kasutada 

ei saa. Klubi teenuste kasutamise õigus ja Liikmetasu maksmise kohustus taastub automaatselt 3. 

juulil. Kui Klient vormistab klubis treeningpuhkuse kokkuleppe 18. mail, siis algab Treeningpuhkus 3. 

juulil ja kestab kuni 2. augustini. 

 

4. LIIKMELEPINGU LÕPETAMINE 

 

4.1. Liikmelepingu lõpetamise kokkulepet on võimalik sõlmida igal ajal. 

4.2. Liikmelepingu lõpetamise kokkulepe sõlmitakse Spordiklubis ning allkirjastatakse Kliendi ja Klubi 

esindaja poolt omakäeliselt. Suulises vormis sõlmitud kokkulepe lepingu lõpetamise osas ei oma 

õiguslikult tähendust.   

4.3. Kui Liikmelepingu lõpetamise kokkulepe sõlmitakse 30-päevase perioodi 1. kuni 14. (k.a) päeval lõpeb 

Liikmeleping sama perioodi viimasel päeval. Liikmelepingu lõpetamise kokkuleppe sõlmimisel 30-

päevase perioodi 15. kuni kuu viimasel (k.a) päeval lõpeb Liikmeleping järgneva 30-päevase perioodi 

viimasel päeval. Liikmelepingut ei saa lõpetada käesolevas punktis sätestatust pikema ega lühema 

etteteatamistähtajaga. 

NÄIDE:  Leping on sõlmitud 3. mail. Kui Liikmelepingu lõpetamise kokkuleppe vormistatakse 17. 

oktoobril, siis lõpeb Liikmeleping 2. novembril. Kui Liikmelepingu lõpetamise kokkuleppe vormistatakse 

18. oktoobril, siis lõpeb Liikmeleping 2 detsembril. 

 

5. LEPINGU MUUTMINE 

 

5.1. Liikmelepingut on võimalik muuta ainult Poolte kirjalikul kokkuleppel  ning kehtiva Hinnakirjajärgse 

Lepingu muudatuse tasu eest. Mistahes Lepingu muudatus hakkab kehtima alates muudatuse 

kokkuleppe sõlmimisele järgneva 30-päevase perioodi algusest. 

 

6. VASTUTUS 

 

6.1. Pooled on kohustatud täielikult hüvitama teineteisele Lepingu mittetäitmise või mittekohase 

täitmisega tekitatud kahjud, välja arvatud juhul kui Lepingu rikkumine on vabandatav. 

6.2. Liikmetasu õigeaegse tasumata jätmise korral maksab Liige Klubile viivist 0,25 (null koma 

kakskümmend viis) protsenti tasumata summalt iga viivitatud päeva eest, kusjuures laekunud 

summadest loetakse kõigepealt tasutuks Klubil seoses mittenõuetekohase täitmisega tekkinud 

kulutused, seejärel juba sissenõutavaks muutunud viivitusintress ning lõpuks Liikmetasu. 

6.3. Kliendi poolt Lepingu lisadeks olevates dokumentides sätestatud kohustuste rikkumisel on Klubil õigus 

nõuda Kliendilt kehtivas Hinnakirjas, Sisekorraeeskirjades ja Broneerimisreeglites kehtestatud 

leppetrahvide tasumist. 

6.4. Juhul kui Kliendil on Klubi ees täitmata kohustusi, on Klubil õigus keelduda omapoolsete kohustuste 

täitmisest kuni vastava kohustuse nõuetekohase täitmiseni. 

 

 

 

7. LEPINGU DOKUMENDID 
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7.1. Liikmelepingu lahutamatuteks lisades on ka Sisekorraeeskirjad, Broneerimisreeglid ja Hinnakiri, 

millised on Kliendile tutvumiseks kättesaadavad väljaprindituna Klubi ruumides ning Klubi kodulehel 

aadressile (www.aqvaspordikeskus.ee).   

7.2. Klubil on õigus Sisekorraeeskirju, Broneerimisreegleid ja Hinnakirja ühepoolselt igal ajal muuta, 

avaldades selle kohta vastavasisulise teate Klubi kodulehel. Muudatus(t)ega mittenõustumisel, kui 

Liige tõendab, et tegemist on Liiget oluliselt kahjustava muudatusega, on Liikmel õigus Liikmeleping 

ühe kuu jooksul alates muudatuse avaldamisest etteteatamistähtajata lõpetada. 

 

8. LÕPPSÄTTED 

 

8.1. Käesoleva lepingu allkirjastamisega kinnitab Liige, et ta on tutvunud Liikmelepingu, Sisekorraeeskirja, 

Broneerimisreeglite ja Hinnakirjaga ning kohustub täitma Liikmelepingut ja selle lahutamatutes lisades 

sätestatut  täies ulatuses.   

8.2. Lepingu allkirjastamisega kinnitab Liige oma isikuandmete õigsust ning annab nõusoleku, et Klubi 

töötleb Liikme isikuandmeid (s.h. nimi, isikukood, kontaktandmed ja võimalikud eelistused teenuste 

tarbimisel või kaupade ostmisel) klientide andmebaasis ja statistika koostamise ning erinevate 

toodete ja teenuste turustamise eesmärgil. Liige on teadlik, et tema isikuandmete edasise töötlemise 

osas on Liikmel Klubi suhtes võimalik kasutada isikuandmete kaitse seaduse §-st 12 ja peatükist 3 ning 

teistest kohalduvatest isikuandmete kaitset sätestavatest õigusaktidest tulenevaid õigusi. 

8.3. Liige annab lepingu allkirjastamisega Klubile õiguse edastada Liikme  isikuandmeid (s.h. nimi, isikukood 

ja kontaktandmed) ja andmeid võlgnevuste kohta  avaldamiseks maksehäirete registri(te)s (nt. AS 

Krediidiinfo maksehäireregister) juhul, kui Liikmel on Klubi eest täitmata kohustusi pikema kui 30-

päevase perioodi jooksul.   

8.4. Pooled on kohustatud 5 (viie) kalendripäeva jooksul teatama kirjalikult teineteisele rekvisiitide  

muutusest.  

8.5. Liikmelepingu mis tahes sätte täielik või osaline tühisus ei too endaga kaasa kogu lepingu tühisust ja 

tühine säte asendatakse osaliselt või tervikuna sisu poolest võimalikult lähedase kehtiva sättega. 

8.6. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada omavahel läbirääkimiste teel kokkuleppega. 

Juhul kui läbirääkimiste teel kokkulepet saavutada ei õnnestu, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi 

õigusaktides sätestatud korras. 

8.7. Käesolev leping on koostatud kahes, võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks 

eksemplar jääb kummalegi Poolele.  

 

9. POOLTE REKVISIIDID  
 
Klubi:       Klient: 
nimi  OÜ Aqva Sport    nimi 
registrikood 1297811    isikukood: 
aadress  Laada 27, 44310 Rakvere  elukoht: 
telefon  +372 324 4344    telefon: 
e-posti aadress info@aqvaspordikeskus.ee    e-posti aadress: 
a/a number EE697700771002045622 

10. POOLTE ALLKIRJAD 

 

/allkiri/       /allkiri/ 

mailto:info@aqvaspordikeskus.ee

