Årsavgifter 2016
Nyhet!
Tidigare har vi fakturerat årsavgifter genom att skicka separata fakturor från Nyköpings GK för
medlemsavgiften och från Ärila Golf AB för spelavgiften. En del har upplevt detta som förvirrande.
Inför 2016 ändrar vi till en faktura med flera betalningsmöjligheter.

Betalning av årsavgift 2016
Alternativ 1
Fakturan avser hela årsavgiften för dig/din familj för 2016.
Medlemsavgiften som förfaller 30 november
Betalas till Bankgiro: 5360-9657
Spelavgiften
som förfaller 31 januari 2016 Betalas till Bankgiro: 5360-9657
Uppge gärna OCR nummer som finns på fakturan vid betalningar

Alternativ 2 – Autogiro (4 månader)
Vill du dela upp din årsavgift för betalning över 4 månader (jan-apr) via Autogiro? Fyll i den bifogade blanketten från
Bankgirot och uppge det belopp på årsavgiften som du vill betala via Autogiro.
Det tillkommer en administrationsavgift på 25 kr/månad för betalning via Autogiro. Blankett skickas per post eller e-post till
klubbchef@nykopingsgk.se. Efter registrering ska detta beviljas via banken, sedan får du ett mail från oss med vilket belopp
och när summan ska dras från ditt konto. Ansök redan idag!
Har du tidigare lämnat ett påskrivet medgivande till oss om Autogiro så gäller detta för 2016, men skicka gärna ett mail till
klubbchef@nykopingsgk.se och uppge vilken avgift som ska betalas via Autogiro under 2016.

Alternativ 3 – More Golf Mastercard (6/12 månader delbetalning)
More Golf MasterCard erbjuder i samarbete med Svenska Golfförbundet en möjlighet att delbetala din eller familjens
årsavgift till golfklubben. Det innebär att du slipper betala hela summan på en gång och delar istället upp betalningen på 6
eller 12 månader – helt utan ränta! Det enda som tillkommer är 29 kronor per månad i delbetalningsavgift. Just nu bjuder
More Golf på årsavgiften första året (ordinarie årsavgift är 295 kr/år).
Se bifogad broschyr och ansökan om More Golf Mastercard eller läs mer om alla fördelar och villkor på
www.golf.se/moregolf
Kom ihåg att skicka en kopia på din faktura på årsavgiften till More Golf Mastercard tillsammans med din ansökan.
För dig som redan har More Golf Mastercard
Du som redan har More Golf MasterCard kan också delbetala årsavgiften till din golfklubb, använd samma
ansökningsformulär. Är du osäker på exempelvis din köp-och kreditgräns är du välkommen att ringa Kortservice
på 0771-94 94 00.

Alternativ 4 – Kontokort betalning på www.nykopingsgk.se
Vill du betala med ett befintligt kontokort? Antingen betalar på plats i receptionen, men ta gärna med fakturan
eller du kan betala via klubbens hemsida. Klicka på länken här www.nykopingsgk.se/betala och fyll i Era uppgifter
inklusive faktura nr och Era kontokortuppgifter. Betalningen sker via en krypterad sida så du kan betala i
trygghet.
Har du frågor om betalning av årsavgifter hör gärna av dig till oss på kansliet via telefon 0155-21 66 17 eller
via mail kansli@nykopingsgk.se
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