Guide til PBS betalingsaftale om kontingent - Grundejerforeningen Bakkebølle Strand
Hvis du som grundejer på forkant vil sikre dig rettidig indbetaling af kontingent, har vi udarbejdet en guide, der viser
dig hvordan, du kan oprette en ny betalingsaftale via BetalingsService med Grundejerforeningen Bakkebølle Strand.
De betalingsoplysninger, du skal bruge, består af PBS-nummer, Debitorgruppe-nummer og et
Kundenummer, der fortæller hvilken ejendom, du betaler kontingent for.
Her ser du de oplysninger, der skal til for at oprette en aftale med Grf. Bakkebølle Strand:
For at gøre det let for de fleste, består Kundenummeret af i alt 5 karakterer. Det er de 3 første
bogstaver i dit vejnavn, efterfulgt af dit vejnummer på 2 cifre (fra 1-9 er der et 0 foran).
For at få verificeret dit Kundenummer, skal du kontakte Grundejerforeningen på bestyrelse@bbstrand.dk
Tilmelding af betalingsaftale til PBS kan gøres på 3 måder:
1. Tilmelding via bank eller indbetalingskort:
Du kan under alle omstændigheder gå i din netbank og oprette en aftale der. Du kan også vente på, at
indbetalingskortet til kontingent 2021 lander i din postkasse, betale beløbet og tilmelde dig PBS med de
betalingsoplysninger, der står på dit indbetalingskort.
2. Tilmelding via BetalingsService App til Apple og Android:
BetalingsService har udviklet en App, hvor du ved brug af Nem-ID kan overskue alle dine betalinger og
aftaler, som du har tilmeldt Betalingsservice i din egen Bank. Den er gratis og kan hentes i din App-store.
Efter du er logget på, kan du vælge at indtaste Betalingsoplysningerne i en ny aftale (billede 2 og 3):

3. Tilmelding via link eller scanning af QR-kode til PBS med Grundejerforeningens betalingsoplysninger:
Du har også mulighed for at kopiere følgende Web-link ind i din browser, hvorefter du bliver guidet frem til
BetalingsService’ Web-tilmeldingsside med Grundejerforeningens betalingsoplysninger:
https://www.betalingsservice.dk/BS/?id=3&pbs=30001052&pbscheck=pyumkRo%2F36piVy0WBTeiag%3D%
3D&dbnr=&dbgr=00001&kundenrLabel=Kundenr.&version=2
Du kan alternativt scanne denne QR-kode, hvorefter du lander på samme hjemmeside:
Her skal du følge anvisningerne og bruge Nem-ID for at gennemføre tilmeldingen til PBS
Betalingsservice. PBS betalingsserviceløsningen ser således ud:

Her skal du udfylde dine personlige oplysninger, bank-konto oplysninger og det Kundenummer, din ejendom
har fået tildelt, som beskrevet i indledningen.
Husk - Kontakt bestyrelsen, hvis du vil være helt sikker på det ejendoms-kundenummer, du er tildelt.
Derefter aktiverer du din betalingsaftale om betaling af fremtidig kontingentopkrævning til Grf. Bakkebølle
Strand ved brug af Nem-ID, som sikrer at oplysningerne kommer rette sted hen og ikke kommer i de forkerte
hænder.
Vi håber, at vi med denne guide gør det lidt nemmere for jer at få forholdene omkring kontingentbetaling til
Grundejerforeningen på plads igen.

På bestyrelsens vegne, d. 10.11.2020
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