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Betalingsbetingelser i HGF 

Betaling 

Betaling for gymnastik sæsonen og deltagelse i events er baseret på betaling ved tilmeldingen. 
Dette kan ske ved hjælp af: 

1. Dankort, hvor der kan opkræves gebyr. 
2. MobilePay i sekretariatet i Klublokalet. 
3. Direkte bankoverførsel til Nordea, Reg. nr. 2275, konto nr. 8965 683 284.  
4. Kontant betaling til kasserer eller dennes hjælpere, holdleder og sekretariat i klublokalet 

For alle betalingsformer gældende, at din tilmelding først er gældende, når vi har registreret din betaling. 

Bemærk: Ved bankoverførsel og MobilePay skal du på betalingsinformationen skrive dine 
tilmeldingsoplysninger: 

o Dit navn  
o Holdet eller aktiviteten du har tilmeldt dig 

Da bankoverførslens informationsfelt har begrænset plads, anbefaler vi at du indleder med dit navn, 
efterfulgt af hold mv. 

Ordrebekræftelse 

Når du tilmelder dig i bookingsystemet, modtager du en ordrebekræftelse via den e-mail du har oprettet dig 
med. Den indeholder en oversigt over din tilmelding med angivelse af pris.  

Aftaler og priser 

Aftaler om køb via vores bookingsystem anses for indgået, når vi har modtaget og registreret din betaling. 
Alle vores priser er i danske kroner. Foreningen er ikke momsregistreret og priserne indeholder derfor IKKE 
25% moms. Vi tager forbehold for trykfejl og afgiftsændringer samt evt. eksternes leveringssvigt. 

Fortrydelsesret 

I Hedehusene Gymnastik Forening har alle ret til at fortryde - dog normalt senest 14 dage efter den dag du 
har deltaget på holdet første gang. Bestemmelserne vedrørende tilbagebetaling, se gældende HGF 
foreningshåndbog på http://www.hedehusenegf.dk/foreningshaandbogen 

Personoplysninger 

De indtastede kontooplysninger ved kortbetaling, kommer ikke til vort kendskab, men benyttes alene 
eksternt af PBS / DIBS. 

Personoplysninger som du opretter dig med i vort medlemsregister, navn, adresse, fødselsdag evt. tlf. og e-
mail, vil udelukkende blive brugt i forbindelse med indberetning til kommunen, tilmelding til holdaktiviteter 
samt internt, ved behov for henvendelse til dig.  

Ved dit medlemskab af Hedehusene Gymnastik Forening giver du tilladelse til, at billeder af dig i forenings- 
sammenhæng, må anvendes på foreningens hjemmesider samt i programmer, omtale mv. 


