Update 1 mei 2021
Beste leden,
Hopelijk is dit één van onze laatste maandelijkse updates en gaan we half mei weer open.
Wij staan bij de overheid gepland voor opening op 11 mei maar, dat is afhankelijk van het aantal ziekenhuis- en
ic-opnames deze moeten dan met minimaal 10% omlaag.
Toch hebben wij goede moed dat het niet lang meer zal duren aangezien het vaccineren nu best snel gaat en het
kantelpunt in zicht is. Wij kunnen niet wachten om jullie allemaal weer de gelegenheid te geven om ook binnen
weer gebruik te maken van de trainingsmogelijkheden. Hoe we dat gaan aanpakken is even afhankelijk van de
overheid, we houden jullie natuurlijk op de hoogte zodra de richtlijnen van de overheid bekend zijn.
Buitenlessen
Sinds 20 februari worden er alweer volop buitenlessen gegeven op het plein, op dit moment zelfs meer dan 50 per
week (zie rooster in de bijlage).
Alle lessen die we normaal binnen aanbieden worden op het plein gegeven, ook de Bodypump en Bodybalance
staan weer op het rooster net zoals spinning, suspension, etc.
Daarnaast wordt aan de voorkant van het pand nog steeds volop gebruik gemaakt van de outdoor Fitness.
Lesgelden dienen natuurlijk gewoon betaald te worden als je gebruik maakt van onze faciliteiten.
Organisatorisch is het nu even niet mogelijk om lesgelden via incasso te innen, daarom vragen we je om het lesgeld
voor de maand mei zelf over te maken middels onderstaande betaallink, QR-code, aan de bar of
overboeking op rekeningnummer: NL 04 INGB 0 0 0 4 4 9 6 8 6 8.
Daarnaast willen wij alle leden die op dit moment geen gebruik maken van onze faciliteiten maar wel elke maand
een bedrag overboeken, nogmaals heel erg bedanken, wij waarderen dit enorm.
Heb je vragen dan kan je natuurlijk altijd bellen (09.00-12.30 uur en 16.00 - 21.00 uur: 010-4710404)
Groetjes van team FitsportLand
Betaallink
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=qTR7hjtXeQ4Rek8g5pvSLucE3p7gsVeg
QR code

Sportabonnementen
Abonnementsvorm
Aantal bezoeken
2 x per week sporten
10 bezoeken per maand
3 x per week sporten
15 bezoeken per maand
Onbeperkt sporten
Onbeperkt
Onbeperkt sporten daluren
Onbeperkt
Onbeperkt sporten Studenten
Onbeperkt
Onbeperkt sporten Gezin
Onbeperkt
1 x per week sporten 60+
5 bezoeken per maand
2 x per week sporten 60+
10 bezoeken per maand
Onbeperkt 60+
Onbeperkt
1 x per week sporten 12-16 jaar
5 bezoeken per maand
2 x per week sporten 12-16 jaar
10 bezoeken per maand
Wil je toch per kwartaal betalen? Doe het bedrag x 3 en haal er dan € 6,00 korting vanaf.

Bedrag/mnd
€ 35,00
€ 39,50
€ 44,00
€ 29,50
€ 29,50
€ 85,00
€ 22,00
€ 27,00
€ 30,50
€ 20,50
€ 26,50

