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Betal	  dit	  kontingent	  via	  BadmintonPeople	  
	  
Start	  indledningsvis	  med	  at	  logge	  på	  BadmintonPeople.	  Har	  du	  ikke	  en	  bruger,	  så	  kan	  du	  lave	  
en	  på	  www.badmintonpeople.dk	  -‐	  Udfyld	  boksen	  ”opret	  profil”.	  
	  
Følg	  disse	  6	  simple	  punkter	  for	  at	  betale	  dit	  kontingent.	  
	  
Punkt	  1	  +	  2	  

	  
	  
Find	  punktet	  ”betal	  kontingent	  mv.”	  under	  din	  klub.	  Tryk	  på	  plusset	  ved	  siden	  af	  din	  klub,	  for	  
finde	  punktet.	  
	  
Søg	  herefter	  på	  det	  medlem,	  hvor	  en	  betaling	  ønskes	  gennemført.	  	  
	  
Vær	  opmærksom	  på,	  at	  betaling	  også	  kan	  gennemføres	  på	  vegne	  af	  andre.	  Kontroller	  derfor	  
altid,	  at	  din	  søgning	  bringer	  det	  ønskede	  medlem	  frem.	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

Se	  næste	  side	  
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Punkt	  3	  

	  
	  
Når	  søgningen	  er	  gennemført	  ses	  en	  samlet	  betalingsstatus	  for	  medlemmet.	  Det	  røde	  flag	  
indikerer,	  at	  der	  er	  betalinger,	  som	  mangler	  at	  blive	  gennemført.	  Tryk	  på	  den	  grønne	  pil	  for	  at	  
se	  manglende	  betalinger.	  
	  
Punkt	  4	  

	  
Først	  trykkes	  på	  den	  røde	  indkøbskurv,	  for	  at	  få	  overblik	  over	  produkterne	  og	  priserne.	  
Derefter	  trykkes	  på	  ”gennemfør	  ordre”	  for	  at	  gå	  til	  betalingsmodulet.	  
	  
	  

Se	  næste	  side	  
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Punkt	  5	  

	  
Udfyld	  kontaktoplysninger,	  og	  accepter	  handelsbetingelser.	  Tryk	  på	  næste.	  	  
	  
Når	  dette	  er	  gjort	  fremvises	  en	  ordreoversigt	  af	  dine	  produkter/kontingenter.	  Kontroller	  at	  
ordreoversigten	  stemmer	  overens	  med	  de	  ønskede	  betalinger,	  og	  herefter	  accepteres	  
ordreoversigten.	  
	  
Punkt	  6	  

	  
Dernæst	  vælges	  hvilket	  betalingstype	  der	  ønskes.	  Når	  dette	  er	  gjort	  udfyldes	  data	  for	  
betalingskortet,	  hvorefter	  at	  betalingen	  kan	  gennemføres.	  	  
	  
Når	  betalingen	  er	  gennemført	  modtages	  en	  kvittering	  på,	  at	  betalingen	  er	  godkendt.	  


