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Hvordan opretter jeg egne betingelser til fx no-show fee?  

Et no-show fee kan f.eks. være med til at sikre, at de tilmeldte deltagere til dit arrangement 
kommer eller at man ikke risikerer dyr forplejning blive spildt, men vær opmærksom på, at et no-
show fee kun bør anvendes i særlige tilfælde.  

For at sætte no-show fee på dit arrangement, skal du først og fremmest opdatere arrangementets 
betingelser. Gå ind under Website  Grundopsætning  Tekster  ’Opret nye betingelser’ 

 
Vær opmærksom på, at overskriften i det vindue vil være 
tilsvarende det, som deltageren godkender i 
tilmeldingsprocessen. Det er altså ikke nok at skrive ’No-
show fee’, da det ikke er bindende. Skriv i stedet 
eksempelvis ”Jeg har læst og accepterer betingelserne 
vedrørende no-show fee”  

OBS: Nye betingelserne skal ALTID være skærpende i 
forhold til AU’s generelle handelsbetingelser. 

Ligeledes skal det gøres tydeligt i beskrivelsen af de nye 
betingelser, at de erstatter AU’s betingelser inden for 
samme område. 
 
 

Her kan det ses, hvordan de nye betingelser vises for deltageren. 
Under tilmeldingsprocessen, vil der være en ny boks, der skal 
godkendes før end tilmeldingen kan afsluttes. 
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Opkrævning af no-show fee 

HUSK at ankomstregistrere dine deltagere, så du har styr på hvilke personer, der skal betale no-
show gebyret. Du kan læse mere om ankomstregistrering i guiden ”Hvad kan jeg bruge funktionen 
Eksternt Login til?” Derudover kan der selvfølgelig registreres manuelt i hånden. 

Når der skal udsendes et gebyr for ikke at dukke op, skal det laves som en tillægsordre. Du finder 
den person, som ikke er dukket op under Deltagere  Deltagerliste. Herefter klikker du på 
kolonnen ’Status’, så du får dem, der ikke har deltaget til at stå øverst. I nedenstående tilfælde er 
det Tobias Frandsen, der ikke har deltaget. 

 

 

  

 

 

Herefter klikker du ind på personen og vælger ’Gå til ordre’ 
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Du er nu kommer ind på ordreoverblikket og kan vælge Krediter/Tillægsordre.  

 

I det nye vindue kan du nu notere, hvad der skal 
laves en tillægsordre for og hvilket beløb det skal 
være. 

 

Herefter klikker du ’Bekræft’ og du har nu mulighed 
for at sende fakturaen ud ved at klikke på den nye 
knap ’Fakturér’ 

 

Der fremsendes nu en ny faktura til deltageren på det betalingskort, der er betalt med ligesom der 
fremsendes en faktura til den valgte e-mail. 


