Fra sommeren 2020 betaler man i Sejlklubben Limfjorden gæsteleje via en portal kaldet BEASapp. Man
kommer ind på portalen fra via en Smartphone, Tablet eller PC vi dette link: beasapp.com.

Profil oprettelse:
1. Tryk ”opret profil”.
2. Indtast navn, efternavn og nationalitet. Klik videre til næste side.
3. Indtast mobil nr. og e-mailadresse. Klik videre til næste side.

4. Vælg en adgangskode. Klik videre til næste side.
5. Acceptér betingelser. Klik videre til næste side
6. Gennemse dine oplysninger og klik på fluebenet for at godkende.

7. Vælg nu om du har båd eller autocamper.
8. Indtast båd navn.
9. Indtast nu hjemhavn ved at begynde at skrive navnet på havnen. Kommer din hjemhavn frem på
listen er den kendt af systemet, og den vælges på listen.

10. Kommer din hjemhavn ikke frem tryk på ”ny” og opret havnen til glæde for andre gæster fra din
hjemhavn
11. Indtast nu din båd ved at skrive model og vælg den på listen hvis den kommer frem.
12. Dukker din båd ikke op vælg ny og opret den i systemet.

13. Gennemse dine båddata og godkend.
14. Gennemse din "Profil" så alt er sat rigtigt op. Vælg menuen i øverste højre hjørne og herefter
"PROFIL"
15. Tryk på "MINE KONTAKTDATA"

16. Er du medlem af Frihavnsordningen, er det vigtigt at feltet "FRIHAVN" er slået til.
17. Du skulle nu have modtaget en e-mail hvor du skal aktivere din konto. Herefter er du klar til at
betale gæsteleje i Sejlklubben Limfjorden. Klik på ”Find på kort”.

Betaling af gæsteleje:
1. Vælg Sejlklubben Limfjorden fra listen.
2. Vælg din ønskede ydelse, fx bådbillet.
3. Vælg antal dage med +/- og klik videre.

4. Bekræft at du har accepteret betingelserne for brug at BEASapp og klik videre.
5. Læs og acceptér betingelser.
6. Klik på ”Bekræft og betal” og indtast kreditkortoplysninger for at gennemføre betalingen.

