Køb af sommerferieaktiviteter –
sådan gør du
Praktisk information:





Det er muligt at købe 2 pladser på hver aktivitet pr. køb.
Du har mulighed for at skrive dig på venteliste hvis aktiviteten er udsolgt.
Aktiviteterne står på én lang liste, så alle aktiviteter fra uge 27 står først, herefter aktiviteter i uge
28 osv.
For flere praktiske informationer – læs ’Ofte stillede spørgsmål’ på www.herlev.dk/sommer

Sådan køber du aktiviteter
1. Gå ind på www.herlev.dk/sommer
2. Klik på linket: TILMELDING TIL SOMMERFERIEAKTIVITETER – KLIK HER.
3. Du kommer nu ind i tilmeldingssystemet (Place2book), hvor du kan se en oversigt over alle
aktiviteterne.

4. Klik på ’køb’ ud for den aktivitet du ønsker at købe.
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5. Klik evt. på ’Læs mere’ for at læse mere om aktiviteten.
6. Vælg hvor mange billetter du ønsker at købe – du kan maks. købe 2 stk. billetter af samme aktivitet
pr. køb. Vælg antal billetter fra dropdown menuen.
7. Klik på ’Læg i indkøbskurv’.

8. Du skal nu udfylde information om deltageren/deltagerne (barnets navn, alder, skole og klassetrin).
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9. Hvis du køber 2 billetter skal du huske at udfylde informationen korrekt for begge deltagere.

10. Klik på ’Næste’ i bunden af skærmen.
11. Udfyld personlige oplysninger (fungerer også som kontaktoplysninger på en voksen hvis der er
behov for kontakt under aktiviteten).

12. Hvis du ønsker at købe flere aktiviteter – klik på ’Køb flere billetter’ i højre side og gentag
processen.
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13. Du skal nu vælge hvordan du vil modtage dine billetter: Pr. mail eller SMS. Du kan også vælge begge
dele.
14. Du kan til vælge at få en huske SMS. Dvs. at du får besked om at I skal huske aktiviteten f.eks. 24.
timer før.
15. Klik på ’Gå til betaling’. Du kommer nu frem til en side hvor kan du se hvilke aktiviteter du har købt
og hvor mange pladser du har købt på de forskellige aktiviteter.
16. Sæt flueben ved accepter betingelser.

17. Klik på ’Betal med Visa Dankort/Betal med andre kort’ alt efter hvilket kort du betaler med.

4

18. Udfyld dine kortoplysninger og klik på ’Betal xxx kr.’
19. Du modtager først en mail med en købskvittering. Derefter modtager du en mail med dine billetter.
Mailen med billetter har emnefeltet ’ Kultur og Fritid, Herlev Kommune (place2book)’ – klik på
linket i mailen for at få dine billetter.
20. Billetterne bedes medbringes på aktiviteten den første dag.
21. Hvis arrangementet er udsolgt, møder du denne side ved tilmelding, hvor du kan tilmelde dig en
venteliste.
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22. Du tilmelder dig ventelisten ved at udfylde informationerne, og klikke ’Tilmeld til venteliste’. Det er
vigtigt at e-mail adressen er korrekt. Hvis du er i gang med at købe flere aktiviteter og har tilmeldt
dig ventelisten, skal du gå tilbage til oversigten med arrangementer. I øverste højre side finder du
din indkøbskurv, hvor dine valgte aktiviteter ligger.
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