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Inschrijfformulier 2023 

Lidmaatschap Stepteam Twente (STT) 

Ondergetekende meldt zich tot wederopzegging aan als lid van STT. 

Naam:   _____________________________________________________ 

Adres:    _____________________________________________________ 

Postcode en plaats: _____________________________________________________ 

Telefoon (mobiel): _____________________________________________________ 

E-mail:   _____________________________________________________ 

Geboortejaar:  _____________________________________________________ 

Geslacht:  man/vrouw* 

Nieuwsbrieven: Deze wil ik wel/niet* ontvangen 

WhatsApp:  Neem mij wel/niet* op in de WhatsApp-groep van STT 
 

Deze aanmelding geldt zodra het contributiebedrag is overgemaakt op bankrekening NL84 RABO 0328 9226 33 

ten name van Stepklup Twente o.v.v. Contributie 2023. Opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk 

1 maand voor het eind van het jaar schriftelijk (via e-mail) worden ingediend. 

Stepleenregeling 

Nieuwe leden zonder step mogen 1 maand lang gratis een Kickbike lenen via onze sponsor Stepshop.nl. Ik wil 

daar wel/niet* gebruik van maken. Als u een step wilt lenen, geven wij uw gegevens door aan Stepshop.nl. 

Jeugdleden 

Zolang uw kind in de groei is en kleiner is dan 155 cm, kunt u bij STT een step huren. Zo hoeft u niet meerdere 

malen een nieuwe step te kopen die past bij de lengte van uw kind. De huur bedraagt € 7,50 per maand en er 

geldt een borg van € 100. Ik wil wel/niet* gebruikmaken van de huurregeling. Als u hiervan gebruikmaakt, 

sturen wij u een huurcontract. Bij kinderen onder de 18 jaar werken we met een proeflidmaatschapsperiode 

van twee maanden. Als na afloop van deze periode het lidmaatschap niet wordt voortgezet, ontvangt u € 35 

retour, zodat het proeflidmaatschap per saldo € 10 kost. 

Verklaringen 

Met ondertekening van dit formulier verklaart ondergetekende het volgende: 

- Ik stel STT niet aansprakelijk voor letsel of schade die ik tijdens het steppen oploop of veroorzaak. 

- Ik betaal tijdig de jaarlijkse contributie (in 2023 bedraagt deze € 45). 

- Ik ben zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van mijn materiaal (step, stepaccessoires, kleding, enz.). 

- Tijdens STT-stepactiviteiten draag ik een helm en zichtbaar minstens één sponsorkledingstuk. 

Datum     Handtekening 

 
 

(Als het nieuwe lid nog geen 18 jaar is, moet dit formulier worden ondertekend door een ouder of verzorger.) 

Stuur dit ingevulde inschrijfformulier per post of e-mail naar ons op. Onze adresgegevens vindt u bovenaan dit 

formulier. 

* Doorhalen wat niet van toepassing is 
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