Pay and Play
Hvis du har tilmeldt dig via mail, vil du modtage en mail, med et brugernummer, der skal oplyses
ved booking.
Du kan også blive oprettet som bruger ved at ringe på tlf. 55 72 44 15. Du skal oplyse de ønskede
oplysninger. Du vil så modtage et opkald, med et brugernummer.
Endeligt kan du ved personligt fremmøde blive oprettet. Du vil senere modtage et opkald eller mail,
med dit brugernummer.
Du kan finde ledige Pay and Play timer på hallernes hjemmeside http://arenanaestved.dk
Ved booking, skal det oplyses hvad banen/hallen skal bruges til. Når du booker en bane/hal, via
hjemmesiden, har du først booket den, når du modtager en mail, med et booking nummer.
Hvis du booker telefonisk, vil du få et booking nummer oplyst i forbindelse med booking. Hvis du
booker ved personligt fremmøde, får du oplyst nummeret med det samme. Booking nummeret skal
oplyses, ved betaling og på forlangende.
Betaling skal ske således:
Bankoverførsel til konto nr. 6070 2518006, husk at oplyse booking nummer.
Kontant betaling på Næstved Hallernes kontor, husk at oplyse booking nummer.
Handelsbetingelser
Der vil som udgangspunkt ikke være fortrydelsesret, med mindre andet er aftalt. Indbetalte beløb
refunderes kun i særlige tilfælde, og kun efter aftale med den ansvarlige leder i hallerne. Betaling
sker ved bankoverførsel, mobilepay eller kontant.
Ordensregler
Banen/hallen kan kun bruges i det tidsrum du har booket den.
Tildelte omklædningsrum kan bruges 15. minutter før.
Banen skal forlades når booking tiden er gået, da der er andre brugere, der skal bruge banen.
Omklædningsrum og hal skal forlades senest 20 minutter efter banetiden er slut.
Banen må kun bruges til det bestilte, du skal selv medbringe bolde, ketsjere o.s.v.
Net og mål er opstillet og må kun ændres af hallernes personale.
Halgulvet må kun betrædes med indendørs sko, ikke udendørs sko, eller sko der smitter af på
halgulvet.
Det er den bruger, der har booket banen/hallen´s pligt at sørge for at de personer, der er inviterer
med til Pay and Play, også overholder ordensreglerne.
Det er tilladt at medbringe drikkevarer og mad til eget forbrug. Skal hallen bruges til fødselsdag,
polterabend o. lign. skal mad og drikkevarer aftales med hallernes forpagter på tlf. 79 30 60 39.
Misbrug af hallerne, eller overtrædelse af ordensreglerne medfører bortvisning, uden
kompensation. Ved gentagne overtrædelser, vil medlemskabet af Pay and Play, blive ophævet
uden yderligere varsel.
Hallernes almindelige ordensregler (ophængt i hallerne) skal ligeledes overholdes.

