
Tarieven 

Groepslessen: 
€ 51,90 per maand. Onbeperkt sporten. 
€ 35,70 per maand. 1 keer per week sporten. 

Personal training: 
€ 30,90 per sessie - individueel 
€ 18,00 per sessie, per persoon - tweetal 
€ 13,00 per sessie, per persoon - drietal 
€ 10,00 per sessie, per persoon - viertal 

Deelnemers wonende op hetzelfde adres betalen altijd maximaal  
€ 30,90 per sessie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan partners of 
gezinnen. 

Algemene voorwaarden 

Aansprakelijkheid: 
  
NSPT. is niet aansprakelijk voor diefstal of schade aan goederen 
van leden en bezoekers in en om het pand waarin NSPT. is 
gevestigd. 
  
NSPT. is niet aansprakelijk voor blessures en / of lichamelijk letsel 
door het niet opvolgen van instructies van de trainers. 
  
Inschrijven, opzeggen en tijdelijk stopzetten abonnement: 
  
Bij inschrijving ga je akkoord met de algemene voorwaarden. 
  
Aanmelden, inschrijven en een eerste kennismakingsintake is altijd 
gratis en vrijblijvend. 
  
NSPT. hanteert geen opzegtermijn. Wel dient de opzegging vòòr de 
eerste dag van een nieuwe maand schriftelijk of telefonisch 
ingediend te zijn. Het beëindigen van een abonnement geschiedt 
per kalendermaand. 
  



Opzeggen en opnieuw aanmelden binnen 3 maanden na opzegging 
kost 32,50 en is 1 keer per kalenderjaar mogelijk. 
Opnieuw aanmelden na 3 maanden na opzegging zijn geen kosten 
aan verbonden. 
  
In geval van ziekte, blessures, zwangerschap of andere bijzondere 
gevallen bestaat er de mogelijkheid om het abonnement tijdelijk 
stop te zetten. 
  
Abonnementen zijn (bijvoorbeeld tijdens vakanties) overdraagbaar 
aan derden. 
  
Afmelden personal trainingen: indien tijdig afgemeld (minimaal 24 
uur van te voren) mogen gemiste trainingen worden ingehaald. 
Gemiste trainingen hebben een houdbaarheidsdatum van 1 maand 
na dato na het verstrijken van de gemiste training. Niet tijdig 
afgemelde trainingen worden in rekening gebracht. 

Huisregels 
  
Verplicht: schone, geschikte sportschoenen voor binnengebruik en 
een handdoek. 
Gewenst: verzorgde sportkleding en een bidon of drinkfles met 
water. 
  
Bij NSPT. behandelen deelnemers (onderling) en trainers elkaar 
met respect. 
  
NSPT. behoudt zich het recht voor om huisregels en algemene 
voorwaarden aan te passen. 
 


