Je bent altijd welkom
voor 2 GRATIS
proeftrainingen
(fitness/groepslessen)

Abonnementen 2019
Fitness+groepslessen
abonnementen
1x per week
onbeperkt
Familie*
Studenten 1x per week**
Studenten onbeperkt**
Kids&Teens 1x per week***
Kids&Teens onbeperkt***

2-jarig
abonnement
26,50 p.m.
31,50 p.m.
28,50 p.m.

Jaarabonnement
28,50 p.m.
34,50 p.m.
30,50 p.m.
24,50 p.m.
27,50 p.m.
19,50 p.m.
24,50 p.m.

Kwartaalabonnement
102,50 p.kw.
118,50 p.kw.

Losse 10-rittenkaart Losse les
maand (half jaar geldig)
34,50 98,50
10,00
42,50

68,50 p.kw.
84,50 p.kw.

* Familieabonnement: Onbeperkt trainen voor elk volgend lid woonachtig op hetzelfde adres
** Studentenabonnement (18 t/m 25 jaar): Alleen geldig op vertoon van een studentenpas
*** Kids&Teens abonnementen (t/m 18 jaar): In de schoolvakanties vervallen de lessen. Wel mag je v.a. 12 jaar in de fitness trainen

nieuw: add-ons

Breid je reguliere abonnement uit met onze add-ons om jouw doelen nog sneller te bereiken. Onze add-ons zijn extra scherp geprijsd
voor leden. Let op: een add-on abonnement kan nooit langer zijn dan de periode van je reguliere abonnement. Dus wanneer je gebruik
wilt maken van een add-on jaarabonnement, dient je reguliere abonnement ook minimaal een jaarabonnement te zijn.

TARIEVEN: add-ons sport | per training per persoon
Add-on

Omschrijving

Tijdsduur 2-jarig
JaarKwartaalabonnement abonnement abonnement
1:1
Alleen jij en je personal trainer
30 min.
21,00
22,00
23,00
60 min.
40,00
42,50
45,00
1:2
Jij, je vriend of partner met jullie personal 60 min.
21,00
22,00
23,00
trainer
1:3-6
Resultaatgericht trainen in een kleine
60 min.
9,00
10,00
11,00
groep van 3 tot 6 personen
PT en smallgroup actie: sluit je voor 1 november 2019 een kwartaalabonnement af voor 2x per week dan
geldt het tarief van een 2-jarig abonnement
Actie knock out, 1 op 1 bokstraining in de ring. Sluit voor 1 november 2019 een pakket van 13 sessies af en
betaal slechts 299,00 ipv 349,00 (incl. bokshandschoenen en zwachtels)
30
Intensief trainen in een groep (tot 25
30 min.
2,00
2,50
3,00
minutes
personen) tijdens je lunchbreak of voor
concept
het diner
EMS
Sterk, strak en fit in 20 minuten per week, 30 min.
16,95
17,95
19,95
tot max. 2 personen per sessie
Niet-leden
30 min.
18,95
20,95
23,95
EMS acties in de maand oktober 2019: proeftraing met 50% korting en bij een 1- en 2-jarig EMS
abonnement ontvang je de onderkleding gratis.
Dancemix Streetdance, Jazz, Modern en meer,
60 min.
2,50
2,50
2,50
verzorgd door Danscentrum Chantal
Niet-leden
60 min.
5,25
5,25
5,25
Slimcab
Comfortabel afvallen met infrarood
30 min.
8,95
9,95
11,00
max. 2 personen per sessie
Niet-leden
30 min.
13,00

TARIEVEN: add-ons health | per sessie per persoon
Add-on

Omschrijving

Tijdsduur 2-jarig
abonnement

FysioFitness

Werken aan uw kracht/conditie onder
leiding van een fysiotherapeut
Niet-leden
Behandelmethode gericht op preventie, behandeling + prestatieverbetering

60 min.

Mylogenics/
sportmassage
TopFitTest
Voeding

Niet-leden
Hét adres voor de GezondheidsTest of
PrestatieTest
Voedingsanalyse en advies + wekelijks
consult + wegen/meten + weekmenu’s
Niet-leden

JaarKwartaalabonnement abonnement
12,00

60 min.
15,00
30 min.
22,50
25,00
60 min.
40,00
42,50
30 min.
26,50
28,50
60 min.
45,00
50,00
Vanaf 83,50. Leden ontvangen 10% korting.
Meer info: www.topfittest.nl
20,50
26,75

TARIEVEN: add-ons & More | per sessie per persoon
Add-on

Omschrijving

Droogtrainen
Fit, Food &
Mind
challenge

8 weken personal training en voedingsadvies om jouw doelen te realiseren
Afslanken, uithoudingsvermogen verbeteren of sterker worden? Bereik en
behoud in 8 weken jouw doelstelling.
Niet-leden
Combineer vasten met fanatiek sporten voor een strakker figuur en meer
energie
Niet-leden

Sportvasten

Leden: van 115,00 voor 85,00
Niet-leden: van 125,00 voor 95,00
95,00

145,00
Prijs op aanvraag
20% korting
Prijs op aanvraag

Bij bovenstaande abonnementen betaal je eenmalig registratiekosten a 17,50. Elk volgend persoon ingeschreven op hetzelfde adres betaalt 12,50. Daarnaast betaal je 10,00 borg voor een ‘druppel’ die je gebruikt om
binnen te komen. Ook is het mogelijk om tegen 10,00 borg een cijferslotje aan te schaffen voor gebruik van de
kluisjes.

