
Användarvillkor, Bokning & Betalning 

Som användare av detta bokningssystem ansvarar du för att dina användaruppgifter 

är riktiga och att du uppdaterar dessa vid behov.  

För att kunna boka inomhushallen Fagersta Hundcenter via Internet, krävs det att du 

har en fungerande e-postadress. 

 

Är du under 18 år måste din målsman godkänna din registrering. 

 

Du ansvarar för att ditt användarnamn och lösenord förvaras på lämpligt sätt. Det är 

ditt ansvar om någon obehörig kommer över dina användaruppgifter och använder 

dem. 

 

När du godkänt användarvillkoren har du möjlighet att boka tid i hallen. Läs detta 

nedan, det är det här du godkänner när du skapar ett konto och bokar tid i hallen! 

Hur lagras dina personuppgifter? 

 

Fagersta Hundcenter för register över de personuppgifter du lämnat i enlighet med 

personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna används för att vi ska kunna fullgöra våra 

åtaganden gentemot dig. Vi använder även uppgifterna i registret för att kunna ge 

information, erbjudanden och service via e-post, telefon, sms och utskick. 

 

Vill du inte att uppgifterna om dig ska finnas kvar, kontaktar du oss via e-post på 

bokningfbk@hotmail.com men då kan du heller inte längre boka hallen via Internet. 

 

Fagersta Hundcenter har rätt att stänga av dig som användare av detta 

bokningssystem utan förvarning. 

Ta dig tid att läsa igenom Hjälp-avsnittet för bokningsystemet. Där finns viktig 

information om hur du bokar, betalningsvillkor, prisuppgifter m.m. 

Bokning & Betalning: 

 

Bokning sker i ett datorbaserat bokningssystem. Där registrerar Du dig och loggar in Dig som 

användare. 

 

Viktig information 

 

- Du kan utan att behöva logga in, se hallens beläggning via bokningsöversikten på 

systemets första sida. 

 

mailto:bokningfbk@hotmail.com


- Som inloggad användare kan du boka/avboka dina tider själv. Avbokning måste ske senast 

24tim innan tiden. Behöver ni avboka närmare än så, mejla bokningfbk@gmail.com 

 

- Avbokad tid hamnar tillbaka som ”pengar/voucher” i bokningssystemet, som ni kan 

använda till att boka en ny tid. 

 

- Koden hittar direkt efter bokning,  i bokningsystemet, under ”mina tider” 

 

- Vi ser helst att du loggar in och avbokar den tid som du ej avser nyttja, då återbetalas 

pengarna in på ditt bokningskontot och kan användas till en annan gång. 

 

- Utförlig hjälp finns i bokningssystemets Hjälp-avsnitt. 

 

- När ni bokar tid i hallen, så har ni godkänt våra boknings och avbokningsregler. Vilket 

betyder att ni godkänt att pengarna ni betalat tiden för, kommer att hamna som en voucher 

med samma belopp – så att ni kan använda dessa till att boka en annan tid! 

 

 

Vid frågor om Fagersta Hundcenter, bokningar och bokningssystemet kontakta: 

bokningfbk@hotmail.se 

 


