
Lidmaatschappen per 1 januari 2023
In het blauw de tarieven die gelden voor huidige klanten

Jaar onbeperkt

fitness
groepslessen

huidige klanten                            52,50
nieuwe klanten                                 55

Jaar 1x p.w.

fitness
groepslessen

elke credit is 4 weken geldig

huidige klanten                                 42
nieuwe klanten                                 44

Flex onbeperkt

fitness
groepslessen

huidige klanten                                 70
nieuwe klanten                                 73

Jaar onbeperkt
in één keer vooruit betalen
fitness
groepslessen

huidige klanten                               660
nieuwe klanten                               699

Let op:

Daluren en gezinsabonnementen bieden we niet meer aan voor nieuwe klanten. Voor huidige klanten met dit abonnement blijven deze abonnementen wel

beschikbaar:

Daluren

Onbeperkt fitness ma t/m vrij tussen 12.00-16.00 uur
46

Gezinsabonnement

Onbeperkt fitness en groepslessen
155

Fitness is vanaf 14 jaar

Groepslessen vanaf 16 jaar

● Jaarabonnementen zijn ná 12 maanden maandelijks opzegbaar. Ben je langer dan een jaar lid, dan heb je automatisch een opzegtermijn van 4 weken

● Flex abonnementen zijn ná 3 periodes (12 weken) maandelijks opzegbaar

● Incasso per 4 weken



Jeugd (tot 18 jaar)

Flex onbeperkt

37

Flex 1x per week

27

Flex student (t/m 25 jaar)

39

Fitness is vanaf 14 jaar

Volwassen groepslessen vanaf 16 jaar

● Jaarabonnementen zijn ná 12 maanden maandelijks opzegbaar

● Flex abonnementen zijn ná 3 periodes (12 weken) maandelijks opzegbaar

● Incasso per 4 weken



Nieuw: Premium programma’s

Ben je toe aan extra begeleiding? Wij kunnen jou de beste ervaring en begeleiding bieden als je kiest voor een van onderstaande opties. Dit zijn
pakketten die met zorg zijn samengesteld en getest zijn in de praktijk. Op deze manier begeleiden we jou met een aanpak die afgestemd is op
jouw persoonlijke leven. Je kunt een van onderstaande pakketten altijd (tijdelijk) kiezen.

Succesplan 8 weken
Boost

Je hebt een stok achter de deur nodig.
Dan is het Succesplan Boost programma
voor jou. Een vaste coach die jouw
programmering maakt voor de komende
8 weken, passend binnen jouw agenda.
Geen excuses, maar motivatie!

-Uitgebreide intake

-Persoonlijk trainingsplan

-Voedingsplan

-Evaluatie + Personal training 45min

-Eindevaluatie

Incl. onbeperkt groepslessen

Totaal                                                       290
36,25 per week

Personal Training
Kickstart

Een extra stok achter de deur omdat je
het nu écht anders moet aanpakken. In
dit Kickstart programma zet jouw
personal trainer jou weer op de rit en
ben je over 3 maanden een héél stuk
fitter! Een individuele aanpak op maat.

-Uitgebreide intake

-12 x 60 min personal training

-personal coaching 6 domeinen

-trainingsplan

-voedingsplan

840
add on:
12 weken onbeperkt                             149

Totaal all-in                                              989

Personal Training
Impact

Met dit programma maak je écht
impact! Jezelf in een half jaar niet meer
vergelijken met je huidige jij. Een totaal
fittere en energiekere versie van jezelf.
Een individuele aanpak voor jou op
maat. Omdat je het waard bent.

-Uitgebreide intake

-24 x 60 min personal training

-personal coaching 6 domeinen

-trainingsplan

-voedingsplan

1440
add on:
24 weken onbeperkt 298

Totaal all-in                                            1738

Personal Succesplan
Lifestyle

Gezondheid is geen doel wat je af vinkt.
Je bent je bewust dat je sport nodig hebt
in je drukke agenda. Elke maand met
een lifestyle coach sparren over hoe het
met je gaat. Een programma op maat
wat zich aanpast naar jouw leven.

Elke maand:

-personal training

-personal coaching 6 domeinen

-trainingsplan

-voedingsplan

t.w.v.                                                         142

Jaar                                                           109
Flex                                                           135
contributie per 4 weken



Nieuw als add-on mogelijkheid:

6 domeinen coaching
2 sessies

Persoonlijke aanpak op
slaap, stress, ademhaling, immuunsysteem, voeding, beweging

Totaal                                                                                                                   150


