
Membership Duration Pause * Fitness Classes Towels** Spa Conditions Price

Club 12 months + + + + + Over 18 years 15.000 kr.

6 months + + + + Over 18 years 8000 kr.

3 months + + + + Over 18 years 4000 kr.

1 month + + + + Over 18 years 1700 kr.

1 day + + + + Over 18 years 400 kr.

Autopay + + + + + Over 18 years 1325 kr.

Club Basic Autopay + + + + Over 18 years 1075 kr.

Club 11-16 Autopay + +
11am-4pm            

Mon-Fri + +

Over 18 years. Only 

fitness, classes and spa 

between 11am-4pm 

Mon-Fri

625 kr.

Fitness+ 12 months + + + +
Add on 1 day 199 kr./ 

1 month 800 kr. 9500 kr.

Autopay + + + +
Add on 1 day 199 kr./ 

1 month 800 kr. 825 kr.

Fitness+ Basic Autopay + + + 700 kr.

Fitness+ 11-16 Autopay + +
11am-4pm            

Mon-Fri + Add on 1 day 199 kr.

Only fitness and classes 

between 11am-4pm 

Mon-Fri
425 kr.

Fitness 12 months + + +
Add on 1 day 199 kr./ 

1 month 800 kr. 7500 kr.

6 months + +
Add on 1 day 199 kr./ 

1 month 800 kr. 4000 kr.

3 months + +
Add on 1 day 199 kr./ 

1 month 800 kr. 2000 kr.

1 month + +
Add on 1 day 199 kr./ 

1 month 800 kr. 850 kr.

1 day + + Day pass 400 kr.
Refunded, if same day 

sign up. 250 kr.

Autopay + + +
Add on 1 day 199 kr./ 

1 month 800 kr. 675 kr.

Fitness Basic Autopay + +
Add on 1 day 199 kr./ 

1 month 800 kr. 550 kr.

Fitness 11-16 12 months + +
11am-4pm            

Mon-Fri
Add on 1 day 199 kr.

Only fitness and classes 

between 11am-4pm 

Mon-Fri
3800 kr.

Autopay + +
11am-4pm            

Mon-Fri
Add on 1 day 199 kr.

Only fitness and classes 

between 11am-4pm 

Mon-Fri
325 kr.

Evening Autopay + +
7:30pm-10pm            

Mon-Fri
Add on 1 day 199 kr.

Only fitness between 

7:30pm-10pm June and 

July 7:30pm-9pm
225 kr.

Young+ Autopay + + + +
Over 13 years and 

under 24 years 525 kr.

Young 12 months + + +
Over 13 years and 

under 24 years 4025 kr.

Autopay + + +
Over 13 years and 

under 24 years 445 kr.

Young Basic Autopay + +
Over 13 years and 

under 24 years 395 kr.

Opening hours:  Mon-Thurs 6am-10pm - Friday 6am-8pm - Sat-Sun 8am-6pm - June/July Mon-Thurs closing at 9pm

* Min. 14 days, max. 365 days

** 1 small + 1 large per training session



Glemt kort: Lån af midlertidigt medlemskort koster kr. 35,-

Køb af nyt medlemskort koster kr. 75,-

Opsigelse af medlemskab. Første mulige opsigelse af medlemskab, er 2 måneder efter startdato. Autopay medlemskaber kan kun 

opsiges via online booking funktionen her på hjemmesiden. Opsiges et medlemskab før den 10. i en måned, vil medlemskabet ophøre med 

udagngen af den pågældende måned. Opsigelser afgivet efter den 10. i en måned, vil ophøre med udgangen af den efterfølgende måned. 

Har du et 12 måneders (års) medlemskab, er der 3 måneders binding. Såfremt du ønsker at opsige medlemskabet efter 3 måneder, vil du 

forholdsmæssigt få refunderet den resterende periode af medlemskabet. For at sikre at vi kan refundere et tilgodehavende til dig, følg da 

venligst proceduren som anført i online booking funktionen, hvor du skal fremsende dine bankinfo til vores Receptionschef ( Susanne Toft -

 toft@well-come.dk).

Manglende fremmøde til en holdbooking, koster et udeblivelsesgebyr på kr. 35,-  som automatisk tillægges din næste Autopay opkrævning 

eller - for års medlemskabers vedkommende, trækkes 1 dag fra medlemskabets løbetid.

Gratis 1 times programlægning. Du er altid velkommen til at booke via online booking en tid til at få lagt eller gennemgået dit 

træningsprogram. Aflysning af programlægning skal ske senest 2 timer før fremmøde. Aflysninger af programlægning mindre end 2 timer 

før fremmøde, eller udeblivelse - koster et gebyr på kr. 150,-.

Betalings udestående. Hvis vi ikke modtager rettidig betaling for et medlemskab, vil du modtage en påmindelse den 3. bankdag i 

måneden. Falder betaling fortsat ikke, vil endnu en påmindelse blive fremsendt, pålagt et rykkerbebyr på kr. 100,-. Modtager vi herefter 

fortsat ikke betaling, senest den efterfølgende måned, vil sagen blive fremsendt til Azets.

Bero perioder er ikke mulige i den sidste måned af et medlemskabs løbetid. Hvis dit medlemskab er i bero, i måneden forud for den sidste 

måned af dit medlemskab, vil du få en kreditnota på din konto hos os. Denne vil blive kalkuleret 2 måneder efter dit medlemskab er ophørt. 

For at sikre at vi kan refundere et tilgodehavende til dig, følg da venligst proceduren som anført i online booking funktionen, hvor du 

skal fremsende dine bankinfo til vores Receptionschef (Susanne Toft - toft@well-come.dk).

Fremmøde til hold skal ske senest 10 minutter før holdstart, da du ellers risikerer at miste din reserverede plads på holdet. Standby 

lister til hold, kaldes 10 min. før holdstart (iht. uret i vores bookingsystem).

Afmelding af booket hold skal ske senest 2 timer før - uanset om man er på venteliste eller ej. Det er vigtigt at tage stilling til om 

man har i sinde at møde op eller ej, så andre medlemmer har en klar idé om hvor mange der er på venteliste. Det betyder, at hvis man er 

på venteliste, så møder man op i Wellcome og fremmøder sig, og venter på, at vi 10 min. før ajourfører ventelisten.

Som nyt medlem vil du modtage et girokort, som du selv skal oprette til betaling via Betalingsservice. Du kan også tilmelde Betalingsservice 

via online booking. Autopay medlemskaber som ikke tilmeldes betalingsservice, bliver pålagt et gebyr på kr. 100,- pr. opkrævning, efter 

den første opkrævning er udsendt. 

Henvisning af nyt* medlem på et 1-års eller Autopay medlemskab. * Det ny medlem må ikke have været medlem inden for de sidste 12 

måneder. Du vil modtage 1 spa vouchers (værdi kr. 400,-) Hvis du er under 18 år og henviser et nyt medlem, vil du i stedet modtage 1 

adgangspas (værdi kr. 199,-) til vores teen/familie spa events, som afholdes flere gange årligt. Spa voucher vil kunne afhentes i en kuvert 

med dit navn på, i vores reception.

I Wellcome fitness & spa, har du mulighed for, uden gebyr, at sætte dit medlemskab i bero i minimum 14 dage og maksimum 

365 dage. En ny bero periode kan iværksættes via online booking funktionen her på hjemmesiden. Forlængelse af en igangværende 

beroperiode kan kun gøres ved at at sende skriftlig besked til Receptionschef Susanne Toft på toft@well-come.dk.

Muligheder og betingelser med et medlemskab i Wellcome fitness & spa
3 timers gratis parkering i P-kælderen - KUN når man er medlem af Wellcome. Validér din billet ved Wellcomes indgang. 2 timer for 

alle andre besøgende i Waterfront

Online booking via well-come.dk. Brugernavn er: dit telefon nummer eller din mail adresse. Din pin kode er: de første 4 cifre af dit CPR 

nr.

Angiv venligst dit fulde navn, adresse, telefon nummer og email adresse ved indmeldelse. Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at 

Wellcome fitness & spa har de til enhver tid korrekte kontakt detaljer.

App Download vores app: Wellcome fitness & spa - til- og afmelding med kun få klik

Køb medlemskab via online booking funktionen (betaling med Dankort)

Hvis du besøger online booking funktionen på Wellcome hjemmesiden for første gang, skal du logge ind ved brug af dit mobilnummer. 

Herefter kan du vælge medlemskabstype og startdato - hvis det er er medlemskab du ønsker at købe. Medlemskort kan du afhente i 

receptionen. Vores "Young" medlemskab (gælder for alderen 13-23 år) er ikke tilgængeligt online, men skal oprettes i vores reception i 

centret. Er man under 18 år, kan medlemskab kun oprettes i følgeskab med en voksen, som skal underskrive medlemskabskontrakten.

Autopay medlemskaber


