
Tarieven 15 jaar en ouder 12 maand lidmaatschap 6 maand lidmaatschap maand lidmaatschap jaarbetaling per maand

Recreatiecard 1x per week € 23,00 € 28,00 € 30,50 € 253,00 € 21,08

Golden Card    onbeperkt € 38,00 € 46,50 € 49,00 € 418,00 € 34,83

Only Fitness   onbeperkt € 22,00 € 264,00

Tarieven t/m 14 jaar 12 maand lidmaatschap 6 maand lidmaatschap  maand lidmaatschap jaarbetaling

Kortingstarief €2,50 extra op 6 maand lidmaatschap judopak gratis

Recreatie Card 1x per week 22,00€                        27,00€                              29,50€                          264,00€                        
Fanatieke Card 2x per week 32,50€                        40,00€                              42,50€                          390,00€                        
Wedstrijd Card onbeperkt 38,00€                        48,00€                              50,50€                          456,00€                        

Ouderkorting (onbeperkt sport) 12 maand lidmaatschap  maand lidmaatschap jaarbetaling

Ouder/ verzorger  van actief lid tot 14 jaar 22,00€                        24,50€                          264,00€                        

Gezinstarieven (onbeperkt sport) 12 maand lidmaatschap 6 maand lidmaatschap maand lidmaatschap jaarbetaling

2 personen onbeperkt sport uit één gezin 34,00€                     41,50€                         44,00€                       408,00€                     
3 personen onbeperkt sport uit één gezin 28,00€                     33,50€                         36,00€                       336,00€                     
4+ personen onbeperkt sport uit één gezin 24,00€                     29,50€                         32,00€                       288,00€                     

Entreegeld  (bij inschrijving te voldoen)

Entreegeld t/m 13 jaar 17,50€                     
Entreegeld 14 en ouder 35,00€                     

Rittenkaarten (6 maanden geldig)

10x All in sporten 88,00€                     
Losse les/ dagpas 13,50€                     
Lidmaatschappen

Na de eerste periode valt men automatisch terug in het basis tarief (= zonder korting en per maand opzegbaar)

Na elke lidmaatschapsperiode bestaat de mogelijkheid om opnieuw voor een langere periode lid te worden dan een maand, waardoor opnieuw van onze kortingen kan worden geprofiteerd.

Deze nieuwe periode dient u steeds minimaal één maand van te voren aan te vragen door middel van een mutatieformulier.

Na het velopen van een kortingsperiode is je lidmaatschap maandelijks opzegbaar 

Alle bovenstaande bedragen zijn maandtarieven per persoon, welke maandelijks worden geïncasseerd.

Voor meer informatie: zie onze algemene voorwaarden.
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