
Forretningsbetingelser  
 
Klubbens juridiske navn: RY TENNIS KLUB 
Selskabsform: Forening 
CVR-nummer: 3001 5266 
 
Adresse: 
RY TENNIS KLUB 
Anlæg: Thorsvej 32b - 8680 Ry - tlf: 8689 0626 
Post og admin.: Tulstrupvej 131 - 8680 Ry - tlf.: 2360 0495 
Officiel e-mail adresse: info@rytennis.dk 
Officiel web-adresse: http://www.rytennis.dk/ 
 
Køb af medlemskab, træning,  mv. 
Alle priserne på Ry Tennis Klubs hjemmeside er momsfrie, da foreningen ikke er 
momsregistreret. 
Der tilbydes ikke refundering for dine køb, og der gælder ingen fortrydelsesret. 
Via dit login kan du til enhver tid se dine køb 
 
Betaling 
Du kan betale med Dankort og Visa/Dankort 
Betaling sker forud. 
Ry Tennis Klub anvender quickpay.dk som betalingsgateway til Dankort. Hvis du vil vide 
mere om sikkerheden, kan du læse mere på https://quickpay.net/dk/ 
 
Datasikkerhed / personoplysninger 
Følsomme data, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering ("Secure 
Socket Layer"). De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert 
bag en firewall. Oplysninger opbevares ikke krypteret på serveren. 
 
De oplysninger, du giver, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende brugt i 
forbindelse med fakturering af indkøb hos RY TENNIS KLUB samt udsendelse af 
information og nyhedsbreve, som brugeren har tilmeldt sig. 
 
Som medlem af  RY TENNIS KLUB kan du altid få oplyst, hvilke data klubben har om dig, 
og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. 
 
Personoplysningerne opbevares i 5 år. Ingen registrerede personoplysninger videregives 
til tredjemand. 
 
Brugernavn og adgangskode. Personer, der ønsker at melde sig ind i RY TENNIS 
KLUB, tildeles et brugernavn og en adgangskode. Det er medlemmets eget ansvar at 
opbevare disse informatione på betryggende måde. 
 
Forbehold 
RY TENNIS KLUB tager forbehold for trykfejl. 
 
RY TENNIS KLUB er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til 
hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet, 
misbrug af persondata og andre forhold og omstændigheder, som ligger uden for Ry 
Tennis Klubs kontrol.  


