Handelsbetingelser
Indmeldelse og betaling
Indmeldelse og betaling foregår via hjemmesiden på www.akademiskboldklub.dk.
Fortrydelsesret
Fortryder man sit medlemskab efter kontingentopkrævningen hhv. 1. februar og 1. august tilbagebetales
delvist kontingent til medlemmet og kun hvis udmeldelse er sket skriftligt til kontoret. Medlemmet hæfter for
kontingent fra hhv. 1. februar og 1. august løbende måned + en ekstra måned.
Ligeledes er tilmelding til events (lejr, camps, fodboldskole) bindende. Pengene refunderes ikke i tilfælde af
afbud.
Priser og betaling
Alle priser er i DKK.
Medlemskontingentet betales med Visa og Mastercard samtidig med indmeldelsen
Indmeldelse kan ske via vores hjemmeside, hvor du kan betale med Visa og Mastercard, eller på kontoret på
Skovdiget 1, 2880 Bagsværd – via MobilePay til 59048.
Betalingstransaktionen foregår via betalingssystemet QuickPay, der opererer med det højeste niveau af
sikkerhed og er certificeret af PCI Security Standards Council.
På betalingssiden skal du indtaste:
1. * Kortnummer. I kort nr. feltet skal du kun indtaste tallene – ikke de mellemrum, der er vist på kortet.
2. * Udløbsdato – måned med 2 cifre og år med 2 cifre.
3. * De 3 kontrolcifre. De står på bagsiden af Dankortet/Visa Dankortet dit kort yderst til højre.
Betalingen gennemføres ved at trykke på knappen udfør betaling og indmeld mig.
Læs betalingsbetingelserne og tryk på (X) “Jeg accepterer betingelserne for handlen”.
Udfør betalingen og indmeldelse i AB er gennemført.
Ordrebekræftelse og levering
Efter indmeldelse sendes via systemet en ordrebekræftelse til den anførte e-mail. Bekræftelsen indeholder
en oversigt over din indmeldelse med angivelse af pris. Du kan altid kontakte kontoret på AB, hvis du har
spørgsmål eller kommentarer til din indmeldelse på 4498 7533 eller via mail på info@abgladsaxe.dk.
Fortrolige oplysninger
De i forbindelse med tilmeldingen afgivne personoplysninger (navn, adresse, fødselsdato, tlf. og e-mail)
benyttes udelukkende ifbm. ansøgning om kommunetilskud samt internt i klubben til f.eks. udsendelse af
mails med information og stævner og diverse arrangement, markedsføring, evt. aflysning af træning samt til
direkte henvendelse i forbindelse med informationsmateriale o.lign.

Udmeldelse
Udmeldelse i AB kan ske ved at sende os en mail til info@abgladsaxe.dk eller ved at udfylde og sende
formular nedenfor. Udmeldelsen er ikke gyldig, hvis man skylder kontingent til klubben. Dette skal først
betales før udmeldelsen kan træde i kraft, og kontoret vil kontakte jer om det skyldige beløb.
Spillercertifikater kan ligeledes heller ikke udstedes, hvis man er i restance.
Udmeldelse skal, for at opnå bindende virkning, ske skriftligt til klubbens kontor inden den 15. i sidste måned
af en betalingsperiode.
Regler for refusion af kontingent
Hos AB er følgende praksis gældende for refusion af kontingent: ved evt. dobbeltbetaling o.lign. af
kontingent til AB refunderes for meget betalt kontingent hurtigst muligt dog ved månedens udgang.
Udmelder du dig efter kontingentopkrævning refunderer AB ikke det resterende beløb.

