Procedure inschrijving STAX
Geldig vanaf 1 september 2019
1. Ga naar de inschrijvingspagina op de STAX website.
Als je een of meerdere nieuw gezinsleden wenst in te schrijven, klik hier op de link om een
familieaccount aan te vragen!

Vanaf het derde gezinslid dat een wedstrijdnummer aanvraagt, heb je ook recht op korting.
Gebruik het formulier voor familieaccounts aan te vragen om deze korting te bekomen!

2. Kies op de inschrijvingspagina je kern en type lidmaatschap, en klik op de link. Dit brengt je
naar de volgende pagina:

3. Kies startdatum 1 oktober 2019. Indien je nog geen lid bent, kies je “Ik boek voor het eerst”
(ga naar stap 4). Indien je vorig jaar reeds lid was, heb je reeds een account en kie je “Ik heb
al een account” (ga naar stap 5).
Herinner je je account niet? Gebruik dan het contactformulier op de website om je inschrijving te
bekomen!

4. Vul de gegevens van de atleet in.
Als je email reeds bestaat in het systeem, krijg je een melding dat je account reeds bestaat in
Fitmanager. Gebruik dit om in te loggen. Indien je je gegevens niet meer weet, gebruik het
contactformulier.

5. Controleer je gegevens en bevestig de algemene voorwaarden. Kies bancontact als
betaalmethode en kies “Bevestig en betaal”

6. Dit brengt je naar de bancontact betaalpagina. Hier kun je via online banking, of via de
bancontact app betalen.
Gebruik het contactformulier op de website indien je geen betaling via bancontact kunt uitvoeren.

7. Indien de betaling correct is uitgevoerd, krijg je een bevestigingsmail. Ga nu naar de
homepagina van fitmanager.
BELANGRIJK VOOR NIEUWE LEDEN! De volgende stappen zijn verplicht om de inschrijving te
kunnen vervolledigen!
8. Ga naar je klantenprofiel om je gegevens te vervolledigen. Dit doe je door rechtsboven op de
naam van de atleet te klikken en “account instellingen” te kiezen.

9. Vervolledig en controleer je gegevens: wij hebben je geboortedatum en geslacht nog nodig!
BELANGRIJK VOOR GEZINNEN! Van hieruit kun je ook een tweede gezinslid inschrijven
10. Wissel van account binnen je familie. Dit doe je door rechtsboven op de naam van de atleet
te klikken en daar te wisselen van account.
11. Nu ga je naar shop (bovenaan in de menubalk) en kies je het type inschrijving voor het
tweede gezinslid. Doorloop deze procedure nogmaals.

