Ny betaling- og påmeldingsordning for Hundecafé!
Hei alle dere fantastiske hundeeiere! Vi er så takknemlige og glade for å kunne drive Hundecaféen og
ha dere som våre gjester. Det vil vi veldig gjerne fortsette med i flere år fremover. For at vi skal kunne
klare dette vil en bedre betalingsløsning være nødvendig. Vi har nå fått elektronisk påmelding og
betaling. Her kan du velge mellom to alternative påmeldinger: Drop-in og Månedspris.

Drop-in
For Drop-in finner du en kalender på nettsiden som viser hvilken dag og klokkeslett vi har Hundecafé.
For å melde deg på trykker du på tidspunktet du ønsker å komme, og der vil du se antall ledige plasser.
Trykk deretter “Meld på” og betal via PayPal for at din påmelding skal være registrert. Etter fullført
betaling får man beskjed om bekreftet påmelding på skjermen + kvittering fra PayPal på e-post.
-

Dersom din PayPal ikke fungerer skal vi finne en løsning, send oss en e-post:
post@bergenhundeskole.no
Pris 150 kr for en hund. 300 kr for to hunder.
Vi gjør oppmerksom på at du ikke får pengene refundert av oss.

Månedspris
Ved å betale Månedspris betaler du for de månedene du ønsker og får da reservert plass én fast dag i
uken. Dagene du kan velge mellom er tirsdager og torsdager (se mer info på nettsiden). Det er kun
hunder som har vært hos oss før som får månedsreservasjon. Ved bestilling av Månedspris
gjennomføres betaling via faktura som sendes per e-post. Påmeldingskjemaet finner du på nettsiden
vår: https://www.bergenhundeskole.no/hundecafe/
-

Pris: 445 kr for en hund. 595 kr for to hunder.
Skulle hunden få løpetid kan vi forskyve måneden dersom dette har medført at hunden ikke
har kunnet komme mer enn én gang.

Deltakere som har betalt Månedspris blir prioritert, og resterende plasser vil bli satt som Drop-in.
Eksempel: Max 20 hunder. 12 har betalt for en hel måned. 8 Drop-in plasser.

Refundering av klippekort
For de av dere som har flere klipp igjen på klippekortet vil vi trekke dette fra beløpet på deres nye
faktura.
F.eks.
-

Dersom du har tre klipp igjen og ønsker å betale månedspris for september blir regnestykket:
445-300=145 kr. Vi vil så sende ut en faktura på 145 kr for september.
Dersom du har enda flere klipp igjen, f.eks. fem klipp vil regnestykket bli: 445-500 =55 kr. Da
vil vi betale dere 55 kr.

Dersom noen av dere ikke kan eller ønsker å fortsette på Hundecaféen, og vil ha igjen pengene, ber vi
dere kontakte oss på post@bergenhundeskole.no, så ordner vi det.

