ABONNEMENTSTARIEVEN PER MAAND
VANAF 21 JAAR
A.1
Jaarabonnement
A.2
A.3
Halfjaarabonnement
A.3b
A.3c
Drie-maandenabonnement
A.3d

onbeperkt
1 x p/week
onbeperkt
1 x p/week
onbeperkt
1 x p/week

€ 41,25
€ 29,00
€ 47,25
€ 32,50
€ 51,25
€ 38,00

TOT EN MET 20 JAAR
B.1
Jaarabonnement juniorpas
B.2
B.3
Halfjaarabonnement juniorpas
B.4
B.5
Drie-maandenabonnement
B.6

onbeperkt
1 x p/week
onbeperkt
1 x p/week
onbeperkt
1 x p/week

€ 30,75
€ 22,25
€ 33,75
€ 25,25
€ 36,75
€ 28,75

VANAF 65 JAAR
C.1
Jaarabonnement seniorenpas
C.2
C.3
Halfjaarabonnement sr pas
C.4
C.5
Drie-maandenabonnement
C.6

onbeperkt
1 x p/week
onbeperkt
1 x p/week
onbeperkt
1 x p/week

€ 36,25
€ 25,00
€ 39,50
€ 28,00
€ 44,00
€ 32,75

*
*
*
*
*
•
•

Inschrijfgeld € 17,50
Alle bovenstaande prijzen zijn per maand.
Alle abonnementen zijn inclusief gebruikmaking van zonnebank en sauna
(zonnebank vanaf 18 jaar).
10-Rittenkaart is drie maanden geldig. 20-Rittenkaart (buitensport) is half jaar geldig.
Bij betaling in één keer 5% korting op het halfjaar-en jaarabonnement.
Dagkaart: € 9,00 inclusief fitnessles c.q. groepsles naar keuze.
Dagkaart: € 14,50 inclusief fitnessles c.q. groepsles naar keuze, zonnebank en sauna.

______________________________________________________________________________________________________

RITTENKAARTEN 10x (EXCLUSIEF ZONNEBANK!)
Vanaf 21 jaar
C. A.4

Rittenkaart 10x

€ 82,50

(drie maanden geldig)
(excl. zonnebank)

Tot en met 20 jaar en vanaf 65 jaar
C. A.5
Rittenkaart 10x

€ 72,50

(drie maanden geldig)
(excl. zonnebank)

A.5
A.6

Zonnebank 10x
Buitenabonnement

€ 62,50
€ 21,50

A.6.1

Rittenkaart 20x (buitenabonnement)
€ 67,50

€ 69,50
(excl. zonnebank, douches en sauna)

A.7

Gezinsabonnement

(kijk voor de voorwaarden op
de app of website

€ 92,00

per maand
(excl. zonnebank, douches en sauna)

VOORWAARDEN PERSONAL TRAINING
1. Bij een PT kaart mag u uw reguliere abonnement omzetten naar één keer per week. Houdt u er rekening mee dat u dan
naast de PT nog maar éénmaal per week mag komen. Op uw abonnement krijgt u tijdens een PT-periode 25% korting. Na
de PT-periode gaat uw abonnement weer in wat u had voor de PT-periode.
2. Wilt u een PT-les annuleren, dan dient dit minimaal 24 uur voor aanvang te zijn, anders wordt de les in rekening gebracht.
3. De PT wordt betaald via een factuur en wordt einde van de maand opgestuurd. Deze dient de opvolgende maand voor de
7e te zijn voldaan
VOORWAARDEN SMALL GROUP
1. Bij een Small Group upselling krijg je vijftien% korting op je reguliere abonnement. Je mag je reguliere abonnement
omzetten, eventueel naar een éénmaal per week abonnement. Let op dat je tijdens de upstellingperiode dan nog maar
éénmaal per week mag komen sporten. Na de Small Group upselling gaat je abonnement voor de Small Group periode
weer in.
2. Wilt u een Small Group upselling annuleren, dan dient dit minimaal 24 uur voor aanvang van de les te geschieden, anders
wordt de les in rekening gebracht.
3. De Small Group upselling mag betaald worden via factuur of aan de kassa.
VOORWAARDEN OP MAAT VOEDINGSPLAN
Het voedingsplan dient uiterlijk na de intake te worden voldaan aan de balie. Via factuur is ook mogelijk en wordt bij
inschrijving gestuurd. Deze dient maximaal zeven dagen later te zijn voldaan.

Tarieven Personal Training 1 – 2 personen
Zonder (exclusief) abonnement (heb je een lopende abonnement dan gelden onderstaande tarieven):
Personal training sessies
Prijs per training (1 pers.)
Prijs per training (2 pers.)

10x trainen
€ 40,=
€ 27,50 p.p.

20x trainen
€ 37,50
€ 25,= p.p.

30x trainen
€ 35,=
€ 22,50 p.p.

Met (inclusief) abonnement onbeperkt
Personal training sessies

10x trainen +
3 maanden gratis
abonnement

20x trainen +
6 maanden gratis
abonnement

30x trainen +
12 maanden gratis
abonnement

Prijs per training (1 pers.)
Prijs per training (2 pers.)

€ 50,00
€ 38,50 p.p.

€ 47,50
€ 35,00 p.p.

€ 45,=
€ 32,50 p.p.

Tarieven Small Group 3 - 6 personen
Inclusief abonnement (heb je een lopende abonnement dan gelden onderstaande tarieven):
Small group training
1x per week trainen
2x per week trainen
3x per week trainen

3 maanden (prijs per maand)
€ 52,50
€ 75,=
€ 95,=

6 maanden (prijs per maand)
€ 47,50
€ 70,=
€ 90,=

Exclusief abonnement (heb je geen abonnement dan gelden onderstaande tarieven):
Small group training
1x per week trainen
2x per week trainen
3x per week trainen

3 maanden (prijs per maand)
€ 62,50
€ 85,=
€ 105,=

6 maanden (prijs per maand)
€ 57,50
€ 80,=
€ 100,=

Tarieven op maat voedingsplan
Prijs voedingsplan € 92,50. Dit is voor 12 weken inclusief 5 afspraken met je voedingsconsulent voor overleg eetschema en
wegen.

