
SPECIAAL VOOR JOU!
Fitnessclub Amersfoort kan jou als organisatie een 

superdeal voor een fitnessabonnement aanbieden. Met een 
abonnement kunnen uw medewerkers voor of na het werk 

komen sporten. De fitnessclub heeft een huiselijke sfeer met 
top faciliteiten. Het resultaat: fitte medewerkers!

Meld je aan voor een gratis 
proefles via amersfoort@fitnessclubnederland.nl. 

Schrijf je in en betaal geen inschrijfgeld!

START
TODAY!

Mede mogelijk gemaakt door

www.fitnessclubnederland.nl



www.fitnessclubnederland.nl

DE MOGELIJKHEDEN 
• Onbeperkt sporten in de fitness;
• Gebruik maken van de fitness en wellness faciliteiten;
• Deelname aan groepslessen;
• Persoonlijke begeleiding van nieuwe leden aan de 
   hand van het Fitness Afspraken Systeem 

DE VOORWAARDEN 
•  Een lidmaatschap wordt voor minimaal 
  3 maanden aangegaan;
•  Na 3 maanden is het abonnement maandelijks          
    opzegbaar; 
•  Het is niet mogelijk om het abonnement tijdelijk       
    stop te zetten;
•  Bij uitdiensttreding stopt het abonnement.

DE FITNESSCLUB 
De fitnesscub is ingericht met moderne fitness- 
apparatuur van Matrix. Volg groepslessen, spinning- 
lessen, fitness en functionele training binnen een 
sfeervolle ambiance. Of ontspan in de sauna of onder 
de zonnnbank. Voor de actuele openingstijden en 
lesrooster verwijzen wij je graag naar:  
www.fitnessclubnederland.nl

WIST JE DAT...
Van der Valk Vitaal nog meer vitaliteitsdiensten 
aanbiedt? Psychologie, fysiotherapie, coaching, 
voedingsadvies, massage en preventief medisch 
onderzoek behoort allemaal tot de mogelijkheden. 
Daarnaast biedt Van der Valk Vitaal speciale  
programma’s aan, zoals stoppen met roken, intensieve 
begeleiding bij overgewicht, de Vermoeidheidkliniek, 
de Slaapkliniek en programma’s tegen stress en 

Van der Valk Vitaal
Ruimtevaart 24 | 3824 MX Amersfoort 

E: info@vandervalkvitaal.nl
W: www.vandervalkvitaal.nl 

T: 0344 - 881000 

ROUTE
BESCHRIJVING 
• Rijd richting Van  der Valk Hotel    
    Amersfoort A1.

•  Ter hoogte van Ruimtevaart 24  
 sla je bij de slagbomen af  
    en volgt u P2. 

•  Aan de achterzijde van het  
 gebouw kun je de fiets of de  
 auto parkeren. 

•  Ga door de draaideuren en volg  
 de bordjes richting 
 Fitnessclub Amersfoort 


