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Procedure for betaling af medlemskab med Corporate Account 2018: 
 
- Du meddeler os at du ønsker et medlemskab hos os, med en Corporate Account    
- Du oplyser os om beløb på Corporate Account. Beløb er efter eget valg – dog min. kr. 35.000 hvis account skal dække 
betaling af et medlemskab.  
 
(NB! ved betaling af familie medlemskab - oprettes en Corporate Account på min.kr. 55.000.) 
(NB! Ved betaling af ynglinge medlemskab – oprettes en Corporate Account på min. kr. 12.000.) 

 
 
Du modtager en faktura til din virksomhed på din account som er en forudbetaling til os og derfor ikke har moms på. 
Du modtager samtidig en personlig faktura på dit medlemskab på kr. 24.900 – som ikke skal betales, men som du kan 
anvende som bilag til din account faktura. 
 
Vi fratrækker beløb på medlemskab på kr. 24.900 på din account og hvis account er på kr. 35.000 er der et resterende 
beløb på kr. 10.100 tilbage til køb af ydelser. 
 
Derefter vil du hver måned modtage opgørelser fra os på køb på din account. Opgørelser vil blive fremsendt som en 
faktura da de beskriver de køb du har gjort med din account og der vil fremgå moms af de produkter du har købt der er 
momspligtige. 
 
- Det resterende beløb på din account anvender du efter eget behov i sæsonen i shop eller restaurant og du kan altid 
indsætte flere penge på din account – account er løbende over 12 mdr. fra fakturerings dato* 
*(forhøjes account i løbende periode - er de 12 mdr. gældende fra dato for forhøjelse) 
 
- Klippekort til gæstegreenfee, buggy, og træning der er købt på account gælder jf. købelov i tre år 
 
- Account kan som udgangspunkt ikke anvendes til køb af gavekort. 
  Undtagelse gælder ved køb af gavekort på account der anvendes indenfor 12 mdr. fra købdato på account 
 
Bemærk!  Da det beløb din account lyder på er en forudbetaling til The Scandinavian vil de månedlige opgørelser alle 
være med ordlyd ”faktura”  
 
 
For yderlig spørgsmål vedrørende procedure i forbindelse med Corporate Account kontakt Business Manager Signe Jørgensen på tlf. 30310261 
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