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KORTINGEN  
FitsportLand Schiedam biedt de mogelijkheid om middels automatische incasso de lesgelden te 
voldoen. 
Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is bij ons een machtigingsformulier invullen. 
Betaal je middels automatische incasso dan zijn daar de volgende kortingen aan verbonden: 
MACHTIGING PER KWARTAAL: €  6,00 
BETALING PER JAAR: OP 1 JANUARI EN 1 JULI HEBBEN WE ALTIJD EEN ACTIE MET MEER DAN 170,00 
KORTING OP EEN JAARABONNEMENT.  

Natuurlijk kan je ook voor een machtiging kiezen waarbij het lesgeld per maand wordt geïncasseerd. 
  

Sportabonnementen  16-60 jaar 
Abonnementsvorm Aantal bezoeken Bedrag/mnd 
2 x per week sporten 10 bezoeken per maand € 35,00 

3 x per week sporten 15 bezoeken per maand € 39,50 

Onbeperkt sporten alle tijden Onbeperkt  € 44,00 
Onbeperkt sporten daluren * 
Ma t/m vrij 11.00-18.00 uur, weekend regulier 

Onbeperkt  € 29,50 

Onbeperkt sporten Studenten  Onbeperkt  € 29,50 
Onbeperkt sporten Gezin Onbeperkt € 85,00 

Trainingskaart 6 maanden geldig  10  € 71,50  

Losse les 1 bezoek  € 10,00 

Sportabonnementen 60+ 
Abonnementsvorm Aantal bezoeken Bedrag/mnd 
1 x per week sporten 5 bezoeken per maand € 22,00 

2 x per week sporten 10 bezoeken per maand € 27,00 
Onbeperkt Onbeperkt € 30,50 

Sportabonnementen 12-16 jaar  
Abonnementsvorm Aantal bezoeken Bedrag/mnd 

1 x per week sporten 5 bezoeken per maand € 20,50 
2 x per week sporten 10 bezoeken per maand € 26,50 



 

                                         ALGEMENE INFO  

OPENINGSTIJDEN 
MAANDAG T/M DONDERDAG  08.00 - 22.00 UUR   (Geen begeleiding van 11.30 – 16.00 uur) 
VRIJDAG     08.00 - 21.00 UUR  (Geen begeleiding van 11.30 - 16.00 uur) 
ZATERDAG    08.00 - 14.00 UUR  (Geen begeleiding) 
ZONDAG *    09.00 - 13.0O UUR  (Geen begeleiding) 
* In de zomervakantie is FitsportLand Schiedam op aangepaste tijden geopend en op zondag 
gesloten. 
 
 
PROEFLES IS GRATIS EN VRIJBLIJVEND 
Wil je een proefles voor de fitness dan graag even een afspraak maken zodat we je optimaal kunnen 
begeleiden. Voor spinning, body-pump en suspension moet je een plekje reserveren omdat je 
materialen nodig hebt. Aan de andere lessen kan gewoon meegedaan worden, je mag natuurlijk 
altijd bellen voor meer info. 
 
 
INSCHRIJFGELD EN SPORTPAS 
Het inschrijfgeld dient voldaan te worden bij inlevering van het inschrijfformulier het inschrijfgeld 
bedraagt éénmalig € 15,00 dit bedrag is inclusief sportpas.  
(Aankoop van een nieuwe sportpas is € 5,00) 
 
   
MEEST GESTELDE VRAGEN: 
ZIT IK EEN JAAR AAN MIJN ABONNEMENT VAST ? 
Nee, het opzegtermijn is 1 maand, de lopende maand niet meegerekend. 
KAN IK MIJN ABONNEMENT OM MEDISCHE REDENEN STOPZETTEN ? 
Vanaf de eerste dag van de volgende maand kunnen wij het abonnement stopzetten  
(min. 1 mnd. en max. 3 mnd.) 
 
SHAPE  
Bereik je ideale gewicht met een op maat gemaakt voedingsplan en onze doeltreffende persoonlijke 
begeleiding.  Alle SHAPE programma’s bevatten: Persoonlijk voedingsplan, adviezen en 
menuvariaties. Om de week wegen en meten op een tijdstip in overleg  
SHAPE 10 -  10 weken €    99,00 5 - 10 kg gewichtsverlies                      
* Gewichtsverlies is een indicatie. 
Interesse? Meer informatie (en inschrijfformulier) staat op de website van Fitsportland.  
 
 
CONTACT 
FITsportLAND SCHIEDAM, STOCKHOLM 9, 3124 SG SCHIEDAM  
TEL: 010-4710404  
BEZOEK OOK ONZE WEBSITE: WWW.FITSPORTLAND.NL 

 

http://www.fitsportland.nl/

