Återbetalningar/felbetalningar
Dubbelbetalningar
Om en medlem betalar in en full medlemsavgift på ett redan betalt medlemskap så
höjs medlemskapet upp ett år. Maximalt kan man höjas upp för två år, har man betalt
in mer så återbetalas pengarna. Medlem får ett nytt medlemskort med den förlängda
perioden .
Dubbelbetalning vid kategorin valköparmedlemskap
Uppfödare som betalar medlemskap för sina valpköpare betalar ibland för personer
som redan är medlemmar. Klubben kan välja mellan följande alternativ;
1. Hela avgiften betalas tillbaka till uppfödaren
2. Medlemskapet höjs upp ett år
3. Medlemskapet höjs upp de antal månader som beloppet är värt
Återbetalning
Om medlem har betalt för mycket eller av något annat skäl önskar en återbetalning så
måste det ske innan dess betalning har redovisats till klubb. Om betalningen är
redovisad till klubb så måste medlemmen kontakta klubben som tar beslut om en
återbetalning kan ske.
Felaktig betalning - för hög betalning
En del medlemmar främst utlandsmedlemmar betalar in för mycket pengar.
Medlemskapet höjs upp det antal månader det överstigande beloppet är värt. Nytt
medlemskort skickas endast ut om beloppet är så högt att det gäller en längre tids
förlängning.
Felaktig betalning - för låg betalning
Vid några tillfällen (gäller främst utlandsmedlemmar) betalar medlemmen in för lite
pengar. Klubben har två olika val att välja på hur dessa ska hanteras.
1. Det skickas endast ut en ny avi gällande resterande belopp om det gäller 20 kr
eller mer för svenska medlemmar samt 30 kr eller mer om det gäller
utlandsmedlemmar.
2. En ny avi skickas ut oavsett hur mycket mindre som betalts in. Klubben önskar
att alla betalar sin fulla medlemsavgift.
Att beakta om man väljer punkt 2;
Om en utlandsmedlem betalar in ex. 5 kr för lite så går det ut en ny avi för att få in
beloppet. Portokostnader/avikostnader kommer att överstiga det belopp som saknas.
Om medlemmen inte hinner betala resterande i rätt tid så avslutas medlemskapet
efter påminnelse trots att klubben har fått den större delen av pengarna.

