
Hvordan du betaler depositum 

og/eller hele cruiset.

Woodturning Cruise

Norway
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Dette er et eksempel på en email med link til din personlige betalingsside.

Klikk på denne linken og du får opp et nettleser vindu med direkte betalings 

informasjon. (Email vil være på norsk).
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Dibs – betalingsvindu

NB: Betaling gjøres til: UNGE KRISTELIGE SJØMENNS FORENING som er 

MS GANN’s offisielle navn.

Dette er en sikker betalingsløsning levert av Dibs.

Fyll inn dine kort detaljer, expirey date og cvc kode. Se neste bilde. 
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Kreditkort informasjon

Her er et eksempel på korrekt utfylt betalings informasjon før du trykker på PAY WITH 
3D SECURE.  (Alle tall er blitt fjernet på bildet av  sikkerhetsmessige grunner.) 
Beløpet vil vises i Norske kroner
Klikk på  PAY WITH 3D Secure for å komme videre
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NB: Hvis du bruker Internet Explorer 10+ så kan dette skje:

Pga en «feil» i IE 10 så kan det hende at det neste betalingsvinduet ikke 

kommer opp automatisk. Hvis det vises Please wait….  i lengre tid – se 

neste bilde.
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Look for a new web browser window:

Hold musen over Internet Explorer ikonet nede på startlinjen. Se etter et vindu som heter Sikker 

nettbetaling eller tilsvarende.

Klikk slik at vinduet vises og velg den metoden du vil bekrefte betalingen med. Enten BankID eller 

BankId på mobil. (Kan variere)
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Logg deg på vår nettside.

Du skal ha mottatt et brukernavn og passord i din første bestillingsbekreftelse. Bruk 
dette til å logge deg på vår nettside. Her kan du bestille/avbestille utflukter og kurs. 
Du kan også be om at din ordre slettes (må bekreftes av oss). Hvis du trenger et nytt 
passord – bruk linken på denne siden og du vil automatisk få et nytt passord.
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Takk for din bestilling og 

betaling!

Hvis du har spørsmål – kontakt oss:

post@woodturningcruise.com eller

post@verktoyas.no

Tlf: + 47 51 88 68 00
Mobil: + 47 9004 3223
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