Getoonde abonnementsprijzen gelden voor de contractduur van een jaar.

1X PER WEEK

Meest gekozen

t/m 15 jaar

ONBEPERKT

JEUGD

Nijmegen

WELKOM BIJ GO4FIT WOMEN

€ 2690 € 3290 €1990
Jaarabonnement
prijs per 4 weken

Jaarabonnement
prijs per 4 weken

1x p.w. jaarabonnement
betaling per 4 weken

1 jaar vooruitbetaling (13x)

1 jaar vooruitbetaling (13x)

€ 3090

€ 3590

€ 3190

Jaarabonnement
betaling per 4 weken

Jaarabonnement
betaling per 4 weken

Onbeperkt jaarabonnement
betaling per 4 weken

+ € 600

+ € 1000

+ € 400

per 4 weken opzegbaar

per 4 weken opzegbaar

per 4 weken opzegbaar

11.00 - 18.00

DAL UREN

GEZIN

€ 2990 € 5990
Jaarabonnement

1 jaar vooruitbetaling (13x)

1 jaar vooruitbetaling (13x)

€3290

€ 6990

Jaarabonnement
betaling per 4 weken

Onbeperkt jaarabonnement
betaling per 4 weken

+ € 600

+ € 1000

per 4 weken opzegbaar

per 4 weken opzegbaar

UPGRADES

prijs per 4 weken

prijs per 4 weken

EXTRA’S
Dagpas

€ 990

Dagpas jeugd

€ 690

10 Rittenkaart

€ 9000

PT informeer naar de mogelijkheden

€ 550
Begeleiding op maat
betaling per 4 weken

Leefstijlcoaching/voeding
informeer naar de mogelijkheden

TARIEVEN 2021

Jaarabonnement

WELKOM BIJ GO4FIT WOMEN

GELDIG VOOR ALLE ABONNEMENTEN
• Onbeperkt gratis gebruik van onze activiteiten en faciliteiten.
• Het Go4Fit abonnement is geldig bij Sportclub Go4Fit Wijchen, Sportclub Go4Fit Beuningen,
Sportclub Go4Fit Heesch, Sportclub Go4Fit for women en de Go4Fit Basic-vestigingen.
• Jeugdleden t/m 15 jaar mogen tot 19:30 uur sporten.
• Alle betalingen gaan via automatische incasso. Een jaar vooruit betalen is mogelijk via pin of contant.
• Niet goed geld terug garantie (minimaal 8 bezoeken binnen 4 weken).
• Niet tevreden waar u nu sport? Wij nemen uw huidige abonnement over (maximaal 3 maanden).

EENMALIGE REGISTRATIEKOSTEN

GELDIG VOOR ÉÉN BEZOEK
• Eén bezoek staat voor deelname aan alle activiteiten die plaatsvinden binnen een dagdeel.
Voor de trainingstijden kunt u informatie inwinnen bij de receptie of op onze website:
www.go4fit.nl.
Ieder lid, dat een nieuw lid aanbrengt, ontvangt € 10,- horeca tegoed op zijn/haar lidmaatschapspas.

OPZEGGING EN BLOKKERING
• Bij opzegging geldt een opzegtermijn van 1 incasso.
• Bij een jaarcontract dient het jaartermijn te worden voltooid.
• Blokkeren is mogelijk, maximaal 4 weken per jaar.
Alleen mogelijk via een formulier verkrijgbaar bij de balie.
• U kunt de gemiste lessen inhalen.

toegang tot
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app
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snelbruiner

fysioadvies
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Go4Fit
Basic

3 clubs
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VOORWAARDEN

Abonnement

Beuningen • Heesch • Wijchen • Grave • Nijmegen

• De registratiekosten voor volwassenen zijn € 25,-. U ontvangt een lidmaatschapspas t.w.v. € 7,00 en € 5,00 krediet
die u kunt besteden in onze horeca. (Jaarleden betalen geen registratiekosten.)
• De registratiekosten voor jeugdleden t/m 15 jaar zijn € 17,50. Hier is de lidmaatschapspas bij inbegrepen,
echter zonder krediet. (Jaarleden betalen geen registratiekosten.)
• Word samen lid! Bij aanmelden met 2 personen betaal je registratiekosten voor slechts 1 persoon. 			
Meld jij je aan met meer dan 2 personen dan betalen jullie geen registratiekosten.

