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Online betaling i Klubmodul ændres – Hvad kommer det til at koste.  

Klubmodul lukker deres eget betalingssystem, da de nye sikkerhedssystemer for onlinebetaling ikke fungerer 

optimalt med systemet.  

Fremadrettet har Klubmodul lavet en aftale om tilkobling af Easy fra Nets. Dette betyder at prisen for at have en 

betalingsløsning bliver ændret.  

Ved den nuværende løsning betales der er servicegebyr på 1% af transaktionsbeløbet. Nogle lokalforeninger be-

taler selv, andre lader kortholderen betale. Dvs. ved kontingentindbetaling på 1000kr betales et gebyr på 10kr. 

Dette gebyr kan man fortsætte med at pålægge i det nye system og det vil så bidrage til udgiften på det nye be-

talingssystem. 

 

Fremover vil betalingsløsningen koste kr. 92,- pr. måned. Opkrævningen foretages af NETS sammen med de 

transaktionsgebyrer der altid er forbundet med betalinger online. 

Gældende priser her. pr. 1.5. 2021 

Visa/Dankort 0.21% + kr. 0,54,- (eksempel ved et kontingent på 1000,- et gebyr på 2,64) 

MasterCard + Visa Debet 0.70% + kr. 0,50,- (eksempel ved et kontingent på 1000,- et gebyr på 7,50) 

 

I tillæg til kortbetaling er det nu også muligt at få tilkoblet MobilePay; 

MobilePay abonnement koster kr. 49 pr. måned.  

Dertil lægges kr. 1,- på alle betalinger foretaget med Mobilepay. MobilePay kan indtil videre kun bruges til en-

keltstående betalinger. Det er altså ikke muligt ved abonnementsbetalinger. Skal være i forbindelse med Master-

Card og Visa. 

 

Alle priser er inkl. moms. 

 

I nedenstående eksempler er der ikke indregnet indtægter for arrangementer og konkurrencer m.m. da det vil 

være meget individuelt og som udgangspunkt tilføjes servicegebyrer til disse indbetalinger. 

 

Kontakt gerne til Jesper Weltström på jesper@klubmodul.dk eller ring på 31788654 og få en snak om eventuelle 

udfordringer og muligheder. 

 

Der er 4 scenarier for betalingsløsninger i Klubmodul: 

 

1. Fuldpakke med alle kort og MobilePay, det vil koste foreningen 141,- om måneden eller 1692,- om året i fa-

ste omkostninger. Dertil kommer gebyr på kortene og Mobilepay ved brug se ovenstående. (udgangspunkt 

for udregninger er ½ af betalingerne på Visa/Dankort og ¼ på MasterCard/Visa Debet og ¼ på mobilepay). Se 

eksempler i nedenstående ark eller åben det vedhæftede Excel ark for at se nogle eksempler. 

 

2. Kortpakke, den vil koste 92,- om måneden eller 1104,- om året i faste omkostninger. Dertil tillægges der ge-

byr på kortbetalinger, se ovenstående. (udgangspunkt for udregninger er ¾ af betalingerne på Visa/Dankort  
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og ¼ på MasterCard/Visa Debet). Se nedenstående ark eller åben det vedhæftede Excel ark og at se nogle 

eksempler. 

 

3. Egen aftale med Nets som bruges i dag eller oprettes separat. Prisen kender vi ikke, men alt andet lige vil den 
være højere end ovenstående da det er en specialpris som Klubmodul har forhandlet for deres ca. 2000 for-
eninger. 

 
4. Ingen kort eller betalingsløsning, det er gratis og det kræver, at man håndterer betalinger via overførsler el-

ler kontant til klubkassen, Klubmodul kan godt bruges ved tilmeldinger, men man skal håndtere alle betalin-

ger for tilmeldingerne manuelt. 

 

Klik på arket for at downloade et ark til Excel hvor du k an sætte dine egne til tal ind 

Antal medlemmer Fuldpakker priser pr. medlem FuldpakkeKortpakke priser pr. medlem kortpakkeHidtidig betalingsløsning Hidtidig betalingsløsning

24 1775 74 1203 50 240 10

48 1857 39 1301 27 480 10

72 1940 27 1400 19 720 10

100 2037 20 1515 15 1000 10

140 2174 16 1679 12 1400 10

Egne tal med egen kontingentstørrelse2267 15 1755 12 1776 10

indsæt dine egne tal Fuldpakke pris 2267

Antal medlemmer 148 Kontingent pris 1200 Kortpakke pris 1755

gl. betalingsløsning 1776
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Årspriser på betalingsløsninger i Klubmodul ved 1000,- i kontingent og kun 
kontingent
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Kroner pr. medlem for betalingsløsning

pr. medlem Fuldpakke pr. medlem kortpakke Hidtidig betalingsløsning

https://dch-danmark.dk/cms/Clubdchdanmarkregnskab/ClubImages/Guides%20Klubmodul/udregning%20123.xlsx

