Vejledning til oprettelse af medlemskab
Følg nedenstående vejledning og din oprettelse bør gå smertefrit. Har du ikke en mailadresse eller et betalingskort (Dankort, Mastercard eller Visa), skal du enten sørge for det
først eller henvende dig i billardklubben. Du kan IKKE blive medlem, hvis du ikke har et
betalingskort! Desværre
1. Gå ind på www.abk31.dk og klik på hajen
2. Udfyld alle felter som er markeret med rød stjerne (*) og klik herefter på ”Opret
Profil” i bunden af skærmen
3. Hvis alle felter er udfyldt korrekt, ser du nu et billede med overskriften ”Tillykke!
Du har nu oprettet din profil”. Der bliver sendt en mail til den mailadresse du
har angivet, med dine oplysninger
4. Klik på ”Medlemskab” i menuen foroven
5. Du skal nu klikke på enten ”Aktive” eller ”Passive”. Herefter kan du se prisen og
hvor mange dage et medlemskab gælder. F.eks. vil der stå 500 kr. og 183 dage.
Forældre der melder ungdomsmedlemmer ind, skal vælge aktive. Systemet finder
selv ud af, at det koster 100 kr. ud fra fødselsdatoen.
6. Klik på prisen og du kan læse betingelserne som SKAL accepteres, ved at klikke i
den lille boks over den grønne pil. Klik herefter på pilen med teksten ”Betal her”
7. Der kommer nu en sidste accept-side, hvor du bekræfter betalingen. Inden de 183
dage er gået, vil vi sende dig en SMS og en e-mail med et betalingslink. Denne
skal selvølgelig betales. Du kan selvfølgelig afmelde dit medlemskab inden da, ved
at kontakte os på kontakt@abk31.dk EFTER DE 183 DAGE ER GÅET, KAN DU IKKE
LÆNGERE MELDE DIG UD, UDEN AT BETALE NÆSTE KONTINGENTPERIODE! Klik
på knappen med teksten ”Jeg accepterer hermed og går til betaling”
8. Der åbnes nu en side, hvor du skal angive dit kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre. Nøjagtig som andre steder på internettet, hvor du bruger betalingskort. Klik
på ”Gennemfør betaling” og du vil herefter få en bekræftelse på, at du har betalt
dit medlemskab. Aalborg Billardklub betaler omkostningen der er, ved at betale på
internettet. Endnu en service fra os :-)
9.

Du er nu medlem og dit kontingent er betalt.

10. Hvis du aldrig har været medlem før, og har valgt at blive aktiv, kan du nu gå ind i
menupunktet ”Shop” og bestille en nøgle.

