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Fremgangsmåde ved booking af foreningsbåd, køb af sejltilladelse, leje af storhytte.
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Tryk på knappen ”Køb dagkort & medlemskort” du får Kolding Sportsfiskerforening online
Tryk på tekst ”Medlemslogin”
Tast medlems nr. og postnr. Ind og tryk på ”login”
Tryk på ”Rediger mine oplysninger”
Tjek at din e-mail adresse er rigtig, hvis ikke så ret den, ellers får du ikke tilsendt en kvittering for dit
køb.
Tryk på ”Book en sejltilladelse-lej Storhytten”
Her han du læse regler for sejlads og leje af Storhytten.
Nederst på denne side finder knap med rulletekst hvor du han vælge hvad det er du vil booke.
Tryk på det du vil booke, du kan nu se ledige tider. Hvis du ikke kan se den dato der passer dig lige
under knap med rulletekst går du til kalender ligeledes nederst til højre finder du den dato der
passer dig.
Så trykker du på tekst ud for den dato der dur.
Nu dukker der et billede op med betalingsmuligheder. Husk først at trykke flueben til at du
accepterer betingelser for handel. Vælg betalingskort. Som standard er der sat flueben i ”Send
bookingbeskæftigelse til min e-mail-adresse”. Det flueben skal være der. Hvis du fjerner det får du
ingen kvittering for dit køb.
Tryk på ”Udfør betaling og tilmeld mig”. Du får et nyt billede hvor du trykker på ”Åben
betalingsvindue”
Indtast data fra dit betalingskort og tryk ”Betal nu”
Du får nu et billede med regler for sejlads og udlejning. Print den ud; du får også sendt en e-mail
med samme regler, samt angivelse af hvad det er du har lejet/booket Sejltilladelser skal
medbringes under fiskeri. Booking af båd og Storhytte bruges også til udlevering af nøgle til båd
eller Storhytte.
Tag din e-mail kvittering med op til Kolding Jagt & Fiskeri et par dage før du skal bruge nøglen.
Kolding Jagt & Fiskeri tjekker din booking, noterer dig i nøglebog og modtager depositum på 200,for båd og 1000,- for Storhytte.
Efter brug af båd henvender du dig igen ved Kolding Jagt & Fiskeri med dit bookingbevis. Du
noteres i Nøglebog for at have leveret nøgle retur og for at have fået depositum 200,- retur.
Efter Leje af Storhytten skal du have din ”Depositumseddel” udfyldt. Det gør du ved syning
mandagen efter udlejningen ved at komme i Storhytten kl. 9.00 hvor du med ”Hyttefar” tjekker
rengøring og noterer knuste ting op seddel. Hyttefar kvitterer.
Nøglen afleveres ved Kolding Jagt & Fiskeri. Du noteres i Nøglebog for at have leveret nøgle retur
og for at have fået rest depositum retur. Depositumseddel indsættes i nøglebog.
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