
 

 

Vi sender ut og følger opp faktura for en stor del av de norske golfklubbene og har gjort det i 12-13 
år. Vår løsning er integrert mot Golfbox og er kort oppsummert nedenfor: 

 klubbene fakturerer selv i Golfbox og faktura kommer da automatisk over til oss for 
utsendelse og oppfølging 

 faktura kan sendes som efaktura, EHF, epost, til Vipps, som avtalegirotrekk eller pr. post 
 alle innbetalinger skjer til klubbens EGEN bankkonto og vi mottar informasjon om disse via 

ocr avtale med bank 
 innbetalinger oppdateres daglig til Golfbox og klubben kan se status der 
 faktura overvåkes av OSS og følges opp med purring og inkassovarsel 

Nytt av året er at vi har laget en enkel løsning for klubbene som ønsker å tilby medlemmer å betale 
årskontingenten i x antall månedlige avdrag. Klubbene bestemmer selv antall avdrag og det hele 
administreres av oss. 
 
I tillegg til at vi oppdaterer Golfbox har også klubbene tilgang til vårt online fakturasystem 
nyfaktura.no via web og app. Her kan de se status på medlemmer, ta ut rapporter og også opprette 
faktura som ikke har med medlemskap å gjøre. 
 
Faktura kan sendes som efaktura, til Vipps, som avtalegiro, som epost eller pr. post, klubben velger 
selv hva de vil tilby medlemmene. 
 
Ved å benytte vår tjeneste får klubben en egen saksbehandler som håndterer alt og er lett å komme i 
kontakt med. 
 
Priser på tjenesten: 
 
Faktura/kreditnota sendt som: 

 efaktura/EHF/epost/til Vipps                kr. 13,00 (10,50) 
 avtalegirotrekk                                        kr.   9,50  ( 7,50) 
 pr. post                                                      kr. 19,00 (15,50) 
 faktura lagret for oppfølging                 kr.   9,00 

Tall i parantes gjelder faktura som sendes månedlig.  
 
Mnd abonnement 

 mnd abonnement                                   kr. 107,00  
 ekstra bruker innsyn utover en             kr.   49,00     

Priser på utsendelse er eks. porto. Forsendelser pr. post belastes med Postens standardsatser. For 
utsendelse digitalt (eks. epost) påløper det digital porto på kr. 3,00. Alle priser er eks.mva. Innbetalte 
forsinkelsesrenter tilfaller klubben og innbetalte purregebyr tilfaller NorKred AS. 
 

 


