
SPELREGELS SIMONESPORTS 

Betaling met abonnement 

- De tarieven voor de abonnementen zijn gebaseerd op 44 trainingsweken per jaar.  

- Jaarlijks heeft de sporter 5 jokerweken waarin hij/zij onbetaald trainingen kan skippen. 

- Jaarlijks heeft Simone 3 jokerweken waarin zij vrij is; ‘maximaal’ aanwezig is dus 49 weken. 

- Worden de jokerweken niet gebruikt, dan worden de gemiddelde kosten per les lager. 

- Wanneer een sporter een week verhinderd is, zoeken we naar een extra trainingsmoment in de week 

ervoor of erna. Zo hoeft dit niet direct een jokerweek te kosten. 

 

Buiten 1x per week  Binnen 1x per week 

€ 165 per maand  € 200 per maand 

44x per jaar aanwezig = € 45 per training  44x per jaar = €54,55 per training 

Maximaal aanwezig = € 40,41 per training  Maximaal aanwezig = €48,98 per training 

  

Buiten 2x per week  Binnen 2x per week 

€ 295 per maand  € 365 per maand 

88x per jaar aanwezig = € 40,23 per training  88x per jaar aanwezig= € 49,77 per training 

Maximaal 2x aanwezig = € 36,12 per training  Maximaal 2x aanwezig = € 44,69 per training 

 

Betaling met rittenkaart 

10 rittenkaart buiten  10 rittenkaart binnen 

€ 500,-  € 600,- 

16 weken geldig  16 weken geldig 

 

 

Overige spelregels 

- Afmelden voor een training kan tot uiterlijk 24 uur voor de afspraak. Daarna wordt er één volledige 

les gerekend.  

- Bij zwangerschap of langdurige blessure worden de abonnementen of rittenkaarten op pauze gezet. 

- Voor het abonnement geldt een opzegtermijn van 1 maand.  

- Bij de rittenkaart zou ik het erg waarderen als het rond les 6 wordt doorgegeven als de sporter na 

les 10 stopt met trainen. 

- Een sporter met een personal training abonnement of rittenkaart, mag gratis sporten bij de Total 

body workout en de Apenkooi (Apenkooien voor Volwassenen is een nieuwe les, deze start vanaf 1 

oktober 2019 op woensdagavond 19:15u). 

 

 


