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Vejledning i brug af RHS Webshop 
 

Kære elever på Roskilde Handelsskole 

 

Når du skal på studietur, skal der fremover betales via skolens webshop.  

Den fungerer på samme måde, som andre internet-butikker, dog er der ingen fortrydelsesret. 

Besøg https://webshop.rhs.dk , og klik derefter på butik – nede i højre hjørne.  

 

 
 

 

 

 

Herefter vælger du hvilken uddannelse, det 

drejer sig om ved at klikke på HHX eller EUD.  

 

 

 

 

 

https://webshop.rhs.dk/
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På næste billede kommer der en oversigt over de pågældende rejser og rater.  

Bemærk, at klassebetegnelsen vil være 1A16-2019 – hvis du startede 1. år på hold A i 2016 og går 

ud i 2019. 

For nuværende ser 1., 2. og 3. årsklasser således ud: 

Eksempler på klassenavne i webshoppen 

Nuværende 1. års klasser: fx 1A16 – 2019 

Nuværende 2. års klasser: fx 1A15 – 2018 

Nuværende 3. års klasser: fx 1A14 – 2017 

 

 

Type: Hvilket land, studieturen går til.  

Destination: Rejsemålet.  

Klasse: er elevens klasse, og bemærk klassebetegnelserne. Se evt. de tre eksempler ovenfor. 

Rate: Der kan være flere rater til samme tur. Antallet af rater vil variere fra rejse til rejse. 

Frist: Betalingsfristen for den anførte rate. Systemet vil automatisk tælle ned til forfaldsdatoen, 

som er fristen for at købe rejsen. Er betalingsfristen overskredet, skal du straks sende en mail til 

Malene Bengtson på mbe@rhs.dk  

 

 

 

Du skal nu vælge den rejse, du vil betale ved at klikke på KØB.  

mailto:mbe@rhs.dk
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Der vil nu fremgå et beløb i den grå bjælke for oven. Det er det beløb, du har lagt varer for i din 

kurv. For at betale skal du klikke på firkanten oppe i højre hjørne (se nedenfor), hvor du kan se 

antallet af varer i din kurv.   

 

 

På din skærm kommer nu din kurv frem, så du kan tjekke at din vare er den rigtige.  

Derudover vil du i kurven kunne se afrejse- og hjemkomstdatoen.  

For at betale klikker du på GODKENDELSE.  

 

De felter, som derefter kommer frem (se nedenfor), er det vigtigt at du udfylder korrekt,  

da det ellers vil resultere i, at pengene ikke placeres rigtigt i skolens regnskabsafdeling.  

Du skal skrive: 

Fulde navn: som er dit navn – IKKE betalerens navn.  

E-mail: som er din skolemail – Din skolemail er dit Uni-Login med ”@rhs.dk” bagefter. Der kan IKKE 

anvendes private e-mailadresser som Hotmail eller lign.  

(Dit Uni-Login, er dét brugernavn som du bruger til at logger på studie.rhs.dk. Ellers kontakt 

Helpdesk) 

Klasse: Angiv dit nuværende stamhold eller klassebetegnelse. 

Mobil: er dit mobilnummer.  
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Handelsbetingelser: Der skal sættes hak ved handelsbetingeler for at kunne godkende ordren.  

 

 
 

Når felterne er korrekt udfyldt, klikker du videre på BETALING og bliver derefter stillet videre til et 

sikkert system, hvor du skal indtaste dine kortoplysninger.  

 

 

 

Betal og derefter vil ordren være fuldført og afsluttet. 

Ordrebekræftelsen vil blive sendt til din skolemail og sendt til din telefon. Dette er din kvittering, 

gem den! 

  

 

 


