Trin for trin guide: Til oprettelse af medlemskab af Randers Kunstmuseums Venneklub

1. Gå ind på Randers Kunstmuseums hjemmeside.
2. Klik på ”Webshop”.
3. Og klik på ”Meld dig ind i Randers Kunstmuseums Venneklub”.

4. Du har nu to muligheder. Du kan enten logge ind eller oprette en ny bruger.
Hvis du allerede har en brugerprofil, indtaster du brugernavn og adgangskode i felterne til venstre.
Har du derimod ikke en brugerprofil, skal du oprette en ny. Det gør du til højre.
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5. Indtast dit ønskede brugernavn og en gyldig e-mail i felterne. Husk at sætte flueben ved ”Jeg accepterer
brugerbetingelserne” og klik ”Opret bruger”.
6. Du vil nu modtage en mail, hvor du bl.a. finder din nye adgangskode.
7. Indtast derefter dit brugernavn og din nye adgangskode til venstre og klik på ”Log in”

8. Før du kan købe abonnement, skal der være grønne flueben ud for begge betingelser:

Det gør du ved at anvende menuen i venstre side.
”Mine oplysninger” omhandler kontaktinformationer.
”Betalingsmetode” er et spørgsmål om enten Automatisk betaling eller Manuel
betaling.
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Automatisk betaling betyder, at abonnementet vil blive trukket hvert år. Du skal hermed ikke selv foretage
dig noget yderligere, indtil du evt. ønsker at afmelde.
Manuel betaling betyder, at du betaler et år af gangen. Vælger du denne metode, vil du modtage en
påmindelse 2 uger før abonnementet udløber.

9. Ønsker du at betalingen skal foregå automatisk, så klikker du på den grønne ”Forbind” knap til venstre.
”Forbind” sender dig til denne side, hvor du vælger din betalingsform og angiver information.

Ønsker du derimod manuelt at betale, skal du klikke på den grønne ”Vælg” knap til højre.
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10. Når du har valgt betalingsform, kan du nu gå til ”Produkter” i menuen til venstre.

Her vælger du imellem venneklub for 1. person eller pr. husstand. Herefter klikker du på ”Gå til bestilling”.
Ud over listen af de mange goder og fordelagtige tilbud finder du nederst på næste side et spørgsmål om,
hvorvidt du ønsker selv at hente dit nye medlemskort eller få det tilsendt med post. Sidst klikker du på den
grønne ”Start abonnement” (husk flueben ved bruger- og handelsbetingelserne).

Tusind tak for din interesse og dit medlemskab!
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