
Pris og afregning 
ForeningsCMS og ForeningsSHOP (abonnement pr. år) 

ForeningsCMS kr. 2.500,- 

ForeningsSHOP sammen med ForeningsCMS kr. 1.500,- 

ForeningsSHOP alene kr. 2.500,- 

Tilvalg til ForeningsCMS 

Hvis din forening ønsker at sende nyhedsbreve ud i forbindelse med ForeningsCMS, anbefales at der købes 
et abonnement til Campaignmonitor. Det koster ca. 65 kr. om måneden. Se aktuel pris og læs mere her  

Hvis foreningen vælger at bruge Campaignmonitor, supporterer forbundet med opsætning, så der kan 
tilmeldes nyhedsbreve på foreningens hjemmeside. 

Tilvalg til ForeningsSHOP 

Hvis I i foreningen ønsker at give brugerne mulighed for at betale med kreditkort, vil I skulle indgå en aftale 
om brug af Quickpay som betalingsgateway. Forbundet har en reseller-aftale med Quickpay, hvilket 
medfører at foreningerne kan abonnere på Quickpay for ca. kr. 500 pr. år. 

Aftalen vedr. betalingsgateway, skal indgås med Dansk Firmaidrætsforbund. 

Desuden skal der indgås en aftale med kortindløser, og denne aftale indgås typisk med Nets, som er den 
organisation der kan indgå aftale om Dankort (Nets). 

Aftalen med Nets koster (i 2015) kr. 1250 i oprettelse og et abonnement pr. år på kr. 1.000. Dette 
abonnement afregnes direkte fra Nets.  

Se aktuelle priser her 

Forbundet rådgiver gerne om dette ved bestillingen.

Mobilepay igennem betalingsvinduet:
Der er nu mulighed for at tilkøbe mobilepay til brug i betalingsvinduet. Prisen for dette er 49,- kr. pr. 
måned samt 1,- kr. pr. transaktion (køb).
Muligheden forudsætter en aktiv NETS forretningsaftale - det er således et tilkøb, hvis man i forvejen 
modtager kortbetaling jvnf. ovenstående afsnit.

Kontakt forbundet for aktivering af aftale med mobilepay.

Abonnementsafregning 

https://www.nets.eu/dk-da/l%C3%B8sninger/dankort


Forbundet fakturerer jer én gang om året (i november), og pengene bidrager til at dække drift, udvikling og 
support af systemet. 

Der kan søges tilskud efter gældende retningslinjer til første års investering. 

Prisen evalueres løbende i IT-gruppen, og kan ændres med et års varsel. 
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