
PRIJSLIJST

12 MAANDEN: 

6 MAANDEN; 

3 MAANDEN:

1 MAAND:

€364,- /31.50 p.m.

€ 198.50,-/33.95 p.m.

€ 105.00,/ 35.95 p.m.

€ 38.95 p.m. 

PERSONAL TRAINING

LIDMAATSCHAPPEN ONBEPERKT:
€ 12.50

€ 7.50

SPORTMASSAGE
15 minuten

iedere 15 minuten extra

€ 275,- /  23.95 p. m.

€ 139,-/24.95 p.m.

€ 75,- /  25.95 p. m.

€ 26.50 p.m.

LIDMAATSCHAPPEN 1X PER WEEK
12 MAANDEN:

6 MAANDEN;

3 MAANDEN:

1 MAAND:

Prijzen zijn op basis van automatische

incasso. Bij niet-incassobetaling is er een

kleine toeslag.  Je mag gebruik maken van

de fitnessruimtes en de groepslessen!

Hoe langer je lid wordt hoe hoger je

korting! tot ruim € 100,- per jaar!

Je kiest een periode en deze wordt in 1x

voldaan.  Daarna gaat je abonnement per

maand verder en is het per maand

opzegbaar. Simpel én sportief!

13 x

26 x

€ 89.50

€ 169,-

RITTENKAARTEN

LOSSE TRAINING € 7,50

Prijzen voor personal training zijn in

overleg. Dit is sterk afhankelijk van de

frequentie en duur van de trainingen.

Vraag ons gerust om meer informatie.

VOEDINGSPROGRAMMA'S

Voedingsanamnese

BenFit programma (13wk)

Powerslimprogramma

€ 29.50

€ 69.50

in overleg

SMALL GROUP TRAINING (2-6 PERS)
supplement per maand: € 9,50



Hoe goed is jouw uithoudingsvermogen?

doe deze test en je weet het!

FIETSTEST: € 14.95

gewicht, spiermassa, vetmassa en vocht.

Alles wat je moet weten, incl.  evaluatie.

LICHAAMS-SAMENSTELLING € 7.50

Hoe fit is jouw hart? Kom er achter met de

cardioscan! Na een ECG weet je het!

CARDIOSCAN: € 27.50

TESTEN: LEDEN GRATIS 
PRIJSLIJST

KORTINGEN:
Naast de korting die je krijgt naar mate je

langer lid bent van onze club, ontvangt de

3e persoon uit 1 gezin (allen wonend op 1

adres) ook nog eens 30% korting! Dit dient

door deze persoon zelf aangegeven te

worden. Deze korting vervalt zodra het

aantal deelnemers weer terug naar 2 zakt.

Bij de dansgroepen tot t/m de 14plus groep

ontvangt de 2e persoon uit 1 gezin 30%

korting en de 3e zelfs 50%

Inschijfgeld is eenmalig € 7.50

Overige voorwaarden zijn te vinden op

alluresport.nl

Genoemde prijzen gelden per juni 2016, evt zet- en drukfouten voorbehouden.

1 Training gemist? 

Geen probleem, je kunt deze de week erna

gewoon inhalen! 

Ieder lid kan gebruik maken van de Allure

vakantieregeling. Je lidmaatschap

stilleggen wanneer je op vakantie bent

(max 6 wk per jaar).  Indien je geblesseerd

bent is dit uiteraard in overleg.

De abonnementen hebben allen een

opzegtermijn van 1 maand. Dit dient

schriftelijk (aan de balie) of via mail te

gebeuren.

Je ontvangt een ledenpas. Met deze pas

dien je iedere keer jezelf in te checken aan

de balie. Bij verlies of diefstal ontvang je

de eerste keer gratis een nieuwe. De 2e keer

wordt er € 7,50 in rekening gebracht.

Wanneer je de pas niet gebruikt vervalt het

recht om gebruik te maken van de inhaal-,

of vakantieregeling. 

Al onze leden worden GRATIS PRO-lid op

ons virtuagym platform. Hiermee heb je

gratis toegang tot schema's, oefeningen,

voeding, voortgang en nog veel meer!

FLEXIBEL EN GASTVRIJ:


