FITMASTERS BREDA
Onbeperkte toegang versus Losse sessies
Kies het pakket dat bij je past

Fitmasters Flexibiliteit

Fitmasters Member
Met het membership van Fitmasters maak je naast je Personal Training sessies

Liever personal training in de vorm van rittenkaarten? Kies dan voor onze
flexibele rittenkaarten. Daarmee kun je op afspraak onder leiding van een van

onbeperkt gebruik van onze faciliteiten en extra’s.

onze Personal Trainers trainen.

PT-Flex rittenkaart

Regular membership
o

Onbeperkt toegang tot Fitmasters Breda

o

Minimale afname van 1x PT sessie van minimaal 30 minuten p.w.

o

Persoonlijk intake en trainingsadvies

o

Gepersonaliseerde trainingsschema’s speciaal gemaakt voor jouw fysieke

o
o

Gebruik en toegang voor maximaal 2 personen
PT sessies zijn minimaal 60 minuten

o
o

trainingsdoel door onze Personal Trainers

Persoonlijk intake en trainingsadvies
PT-tarief bedraagt € 77,50 per uur

o

o

PT-tarief bedraagt € 69,50 per uur

o

De mogelijkheid om je PT sessie te delen met anderen* (max. 4 personen)

o

Toegang tot FIT workshops

o

Douches met handdoekservices en verzorgingsproducten

o
o

Strippenkaart Flex 4
Jaarabonnement:

Toegang op afspraak tijdens geplande PT sessie

Uitnodiging voor FIT workshops

Douches met handdoekservices en verzorgingsproducten

4 sessies à 60 minuten
€ 310,- (geldig voor 2 maanden)

€ 49,- per 4 weken
Strippenkaart Flex 12

Periode-abonnement: € 59,- per 4 weken

12 sessies à 60 minuten
€ 930,- (geldig voor 6 maanden)

* anderen dienen wel een membership of dagpas te hebben

Strippenkaart Flex 50 50 sessies à 60 minuten
€ 275,00 per 4 weken (geldig voor 18 maanden)

Alle genoemde prijzen in dit document zijn inclusief BTW.

FITMASTERS BREDA
Gold Package

Platinum Package

Kom je wekelijks trainen een heel jaar lang? Dan is het gold package de meest

Wil jij twee keer per week uitgedaagd te worden?

voordelige keuze. Alles in één keer geregeld.
o
o

Dan is de platinum package ideaal. De hoogst haalbare korting!

Alle voordelen van het Regular membership à € 49

o

Alle voordelen van het Regular membership à € 49

4 PT-sessies à 60 minuten per 4 weken à € 69,50

o

8 PT-sessies à 60 min per 4 weken à € 69,50

Goldprijs
Jaarpackage:

Platinumprijs
€ 295,- per 4 weken

Jaarpackage:

€ 535,- per 4 weken

Family Package
Fitmasters biedt de mogelijkheid om met het hele gezin te werken aan Fitheid en Vitaliteit. Met ons Family package kan dat ook nog super flexibel en voordelig.
Wordt Family member van Fitmasters en maak met het gehele gezin onbeperkt gebruik van onze faciliteiten.
o

Onbeperkt toegang tot Fitmasters Breda*

o

Minimale afname van 1x PT sessie van minimaal 30 minuten p.w.

De mogelijkheid om je PT sessie te delen met je gezin
(maximaal 4 personen)

o

Persoonlijke intake en trainingsadvies

o

Toegang tot FIT workshops

o

Gepersonaliseerde trainingsschema’s speciaal gemaakt voor

o

Douches met handdoekservices en verzorgingsproducten

jullie fysieke trainingsdoel door onze Personal Trainers
Jaarabonnement:

€ 119,- per 4 weken

PT-tarief bedraagt € 69,50 per uur

Bovenstaand jaarabonnement is op basis van twee volwassenen en twee kinderen tussen de 12 en 18 jaar.
Is uw gezinssamenstelling anders dan maken wij graag een aangepast jaarabonnement voor uw situatie.
* Regels t.a.v. toegang kinderen tot de gym. Kinderen tussen 12 en 16 jaar sporten altijd onder begeleiding van een volwassene.

Alle genoemde prijzen in dit document zijn inclusief BTW.

