
Tarieven sport
Locatie Woudenberg

Fitness
Abonnementsvormen           Per kwartaal  per mnd         Per jaar per mnd   
• Vrij fitness onbeperkt locatie Geerestein                          € 46,00             € 44,00 
** Gedurende het aangepaste rooster i.v.m. Corona zijn de kosten € 35 per maand

• Vrij fitness 1x per week locatie Geerestein           € 26,00              € 23,00 
** Gedurende het aangepaste rooster i.v.m. Corona zijn de kosten € 20 per maand 

• Groepsles 1x per week               € 34,00  n.v.t.
• Groepsles 2x per week              € 55,00  n.v.t.
• 1x Groepsles en 1x vrij fitness per week            € 60,00  n.v.t.
 (vrij fitness op locatie Geerestein)
• 1x Groeples en onbeperkt vrij fitness per week            € 67,50  n.v.t.
 (vrij fitness op locatie Geerestein) 
• Gezinsabonnement 1 x per week vrij fitness (4 p.)        € 82,50  n.v.t.
• Gezinsabonnement onbeperkt vrij fitness  (4 p.)           € 123,50  n.v.t.
• MBVO                 € 18,50  n.v.t.
• Schans Vitaal                € 25,00  n.v.t.
• Jeugdfitness (tot 18 jaar)               € 26,00  n.v.t.
• Zwangerfit of Mamafit               € 50,00  n.v.t.

               Bij deze abonnementen gelden intakekosten
• Eenmalige Intake compleet              € 48,00
 (intake, inschrijfgeld, oefenprogramma en basisinstructie)    
• Eenmalige Intake met oefenprogramma             € 26,00
 (intake, inschrijfgeld, oefenprogramma en basisinstructie) 
• Eenmalige Intake bij groepsles               € 26,00
 (intake, proefles, inschrijfgeld) 
• Eenmalige Intake zonder oefenprogramma            € 15,50  
 (intake, inschrijfgeld)
• Eenmalige Her-inschrijfkosten                            € 15,50 
 (na oud lidmaatschap)

Bij recht op kortingsabonnement volgens de algemene voorwaarden Geeresteingroep 
krijgt u een korting van 20%
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Tarieven sport
Locatie Woudenberg

MTT
Abonnementsvormen             Per kwartaal  per mnd       
• MTT* 1x per week                                          € 33,00
• MTT* 1x per week en 1x per week vrij fitness                   € 59,00                   
 (vrij fitness op locatie Geerestein)
• MTT* 1x per week en onbeperkt vrij fitness                                         € 66,50     
 (vrij fitness op locatie Geerestein)      
• MTT* 2x per week                                     € 53,50 
• MTT* Seniorengroep 65+                                    € 29,00 

* Onder MTT vallen de MTT groepslessen en MTT CTG = cardiotrainingsgroep.           

               Bij deze abonnementen gelden intakekosten
• Eenmalige Intake compleet      € 48,00
 (intake, inschrijfgeld, oefenprogramma en basisinstructie)    
• Eenmalige Intake met oefenprogramma     € 26,00
 (intake, inschrijfgeld, oefenprogramma en basisinstructie) 
• Eenmalige Intake bij groepsles       € 26,00
 (intake, proefles, inschrijfgeld) 
• Eenmalige Intake zonder oefenprogramma    € 15,50  
 (intake, inschrijfgeld)
• Eenmalige Her-inschrijfkosten      € 15,50 
 (na oud lidmaatschap)

Bij recht op kortingsabonnement volgens de algemene voorwaarden Geeresteingroep 
krijgt u een korting van 20%

Ruiterfit
Abonnementsvormen                          Per keer 
• Personal training (1 op 1)                     € 60,00 
• Share your trainer twee personen                    € 30,00 
• Share your trainer drie personen                   € 20,00 
• Share your trainer vier personen                   € 15,00
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