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Tarieven	locatie	Amerena	
 
Intake	kosten	
Voordat je een fitnessabonnement bij ons kan afsluiten is een intake verplicht.  
 
Eenmalige intake kosten fitness: €48,00 
Eenmalige intake kosten bij een groepsles: €26,00 

Uitzonderingen intake bij een abonnement aansluitend aan een fysiotherapie traject:  
Eenmalige intake met opstellen oefenprogramma: €26,00 
Eenmalige intake zonder opstellen oefenprogramma: €15,50 

Wanneer je binnen 1 jaar na het vorige abonnement weer jouw abonnement wil her-activeren worden er her-
inschrijfkosten gerekend van €15,50 

Abonnementen	
 
Abonnement      Kwartaal/Jaar abonnement  Prijs   
Vrij fitness 1x per week     Jaar abonnement   €30,00 
Vrij fitness onbeperkt     Kwartaal abonnement    €45,00 
Vrij fitness onbeperkt     Jaar abonnement   €40,00 
Vrij fitness 1x p/w + Groepsles 1x p/w   Jaar abonnement   €45,00 
Vrij fitness onbeperkt + Groepsles 1x p/w  Jaar abonnement   €55,00 
Vrij fitness onbeperkt + onbeperkt banen zwemmen Jaar abonnement   €63,00 
Groepsles 1x per week     Jaar abonnement   €34,00 
Groepsles 2x per week     Jaar abonnement   €55,00 
Groepsles 3x per week     Jaar abonnement   €65,00 
Medisch begeleid fitness 1x p/w    Kwartaal abonnement    €37,50 
Medisch begeleid fitness 2x p/w    Kwartaal abonnement   €70,00 
Medisch begeleid fitness 1x p/w    Jaar abonnement    €33,50 
Medisch begeleid fitness 2x p/w    Jaar abonnement    €65,50 
 

Strippenkaarten	Groepslessen	
	
Intake kosten 
Eenmalige intake kosten bij een groepsles: €26,00 

Aantallen      Geldigheidsduur   Prijs   
4 strippenkaart      1 jaar      €40,00 
8 strippenkaart      1 jaar      €75,00 
12 strippenkaart     1 jaar      €100,00 
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Peutergym	en	Skills	&	Fun	lessen	
Voor deze abonnementen is een intake niet van toepassing. Een proefles volgen is uiteraard wel mogelijk. 
 
Abonnement     Looptijd    Prijs   
Peutergym     1 schoolseizoen    €200,00 
Skills & Fun     1 schoolseizoen    €200,00 
Skills & Core     1 schoolseizoen    €200,00 
 
Personal	training	
 
Intake kosten 
Eenmalige intake kosten: €45,00 
 
Dienst      Tijdsduur    Prijs 
Personal training (1 op 1)   per afspraak van 60min   €70,00 
Share your trainer twee personen  per afspraak van 60min   €35,00 p.p. 
Share your trainer drie personen  per afspraak van 60min   €25,00 p.p. 
Share your trainer vier personen  per afspraak van 60min   €22,50 p.p. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


