Medlemskab og tilmelding til aktiviteter på
Toftebo Aktivitetscenter
Fra torsdag den 16. august 2018 kan du forny dit medlemskab af Toftebo
Aktivitetscenter online. Du kan også hjælpe de venner og bekendte, som ikke selv har
computer eller Dankort med at gøre det. Det eneste du skal bruge, er enten personens
mobiltelefonnummer eller e-mail adresse.
Fra torsdag den 23. august 2018 kl. 09 kan du tilmelde dig (samt dine venner og
bekendte) en eller flere aktiviteter og det kan du gøre ved at følge ovenstående
retningslinjer for medlemskab.
Køb medlemskab online eller meld dig online til et hold / mandetur / billet til fest for
sæsonen 2018-2019 ved at klikke HER
Hvis du ikke har lyst/lejlighed til at betale/tilmelde dig online, er du selvfølgelig
velkommen på Toftebo Aktivitetscenter i Informationens åbningstid og vi vil være
dig behjælpelig med at betale medlemskabet.
Har du spørgsmål, kan du kontakte os på info@toftebocentret.dk
VEJLEDNINGER
Betaling
Trin 1 - Indtastning af personlige oplysninger:
Til højre på den side der kommer frem, når du har trykket på HER under
Medlemskab & Tilmeldinger skal du klikke på Tilmelding - køb medlemskab.
Nederst på den nye side klikkes enten på Medlemskab eller Lokal medlemskab.
Lokal medlemskab hvis du allerede har meldt dig ind ved et andet center og ellers
Medlemskab. Hvis du er Nyt medlem, skal du udfylde alle felter i skemaet til
venstre på den side, der åbner, når du har trykket på Medlemskab.
Hvis du har været medlem i tidligere år, skal du logge ind med dit
mobiltelefonnummer eller e-mail i skemaet til venstre. Sæt flueben i Accepter
Handelsbetingelser og klik på Tilmeld.
Hvis du får meddelelsen: ”Beklager, men det indtastede mobil nummer (e-mail
adresse) var forkert” kan du sende en mail til info@toftebocentret.dk med dit navn
og mobil nr./e-mail adresse eller kontakte Aktivitetcentrets Information i dennes
åbningstid og vi vil da hjælpe dig.

Trin 2 - Betaling af medlemskab:
Dernæst skal du indtaste dine Dankort oplysninger. Hvis du er i tvivl om, hvad der
skal indtastes kan du få hjælp til dette ved at klikke på de små spørgsmålstegn, der er
der.
Trin 3 - Kvittering for betaling:
Når din betaling er godkendt vises en kvittering og der sendes en e-mail med de
samme oplysninger til dig.
Tilmelding til aktivitet
1. Klik på det hold du gerne vil deltage i på listen til venstre (du bør have
Aktivitetscentrets sæsonprogram ved siden af dig og det kan købes på Toftebo
Aktivitetscenter fra medio juni eller ses på vores hjemmeside).
2. Klik på knappen ”Tilmeld” i det grå felt.
3. Indtast dit mobil nr. eller e-mail
4. Du får nu en kvittering på, at du er tilmeldt holdet. Vær opmærksom på, at der ved
visse aktiviteter er brugerbetaling og her skal du skrive dine Dankort-oplysninger
(se Trin 2 ovenfor), inden du er tilmeldt holdet.
5. Hvis holdet er optaget, kan du notere dig på en Venteliste og du får da besked, hvis
der bliver en ledig plads. Derefter skal du tilmelde dig som angivet under
punkterne 1-4 ovenfor.
Ovennævnte skal foretages for hvert hold, du ønsker at tilmelde dig.

