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CAMPAGNE TEGEN BTW-VERHOGING
Het kabinet wil het lage BTW-tarief verhogen van 6% naar 9%. Dit betekent dat je om bij ons te sporten, 50% méér
dan nu moet gaan betalen aan de overheid. Net als bij producten als groente en fruit. Raar, aangezien de overheid
mensen juist wil stimuleren te bewegen en gezond te eten. Wij voeren dan ook actie tegen deze plannen! Zeg ook
NEE tegen de BTW-verhoging! Teken de petitie: https://geenbtwopsport.petities.nl/

NIEUW SPAARSYSTEEM
Per 01-01-2019 gaan wij over op een
nieuw spaarsysteem. Piggy is ons nieuwe loyaliteitsprogramma waarmee je
eenvoudig kunt sparen voor aantrekkelijke beloningen in onze club maar
ook in andere winkels die dit spaarsysteem hebben . Het werkt heel
eenvoudig. Als lid kan je je Piggy-kaartje kosteloos aanvragen bij de balie,
scan hem op de iPad en voer je e-mailadres in. Houd je niet van kaartjes?
Download dan de app voor iPhone of Android en registreer je daar. Alle
punten die je tot nu toe hebt gespaard zullen naar ons nieuwe
spaarsysteem worden overgezet. Piggy werkt met een 5 punten systeem
i.p.v. de 10 punten systeem die we nu hebben. Geen probleem, al je tot
nu toe opgespaarde punten zullen naar het huidige puntensysteem
worden omgerekend. Loop even langs de balie om je spaarkaart om te
zetten.

LEDENACTIE: LET’S GET FIT TOGETHER
trek je sportmaatje van de bank en get fit together!
Samen is vaak leuker dan alleen en dat geldt ook voor sporten. Het zorgt niet alleen voor een flinke dosis fun, maar
is ook écht effectief. Wanneer jij iemand als lid aandraagt in de maanden november/ december kunnen jullie beide
profiteren van onze voordeelactie:
HITGYM0172 abonnement 6 maanden onbeperkt trainen voor slechts
€ 42,50 p.m.
CROSSBOX abonnement 6 maanden onbeperkt trainen voor slechts
€ 55,-- p.m.

Trek je sportoutfit uit de kast, je sportmaatje van de bank en get fit together!
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XTRA DECEMBER WORKOUTS
• ZATERDAG 22 december: DE RUIGSTE workouts
Wij zijn op zoek naar de ruigste sporters van hitgym0172/crossbox. We dagen je uit om je grenzen te verleggen en
uitdagingen aan te gaan. Zaterdag 22 december 09:30 – 11:30 uur zal de club opengaan voor de ruigste onder ons
en dagen wij je uit om de ruigste lessen te volgen.
09:30 – 10:00 uur
10:00 – 10:40 uur
10:45 – 11:15 uur

GRIT
GUN-EX
ROW FITNESS

HIT-ruimte open van 09:30 – 11:15 uur

• WOENSDAG 26 december: CHRISTMAS WORKOUT (op inschrijving)
Woensdag 26 december, 2e kerstdag is er weer de beroemde Christmas workout. Dit jaar zijn wij benieuwd welke
lessen jij wilt volgen. Stem mee en wie weet is jouw favoriete les onderdeel van de Christmas workout
workout 1: 09:00 – 0945 uur en workout 2: 0945 – 10:30 uur
Lessen:45min BODYPUMP / 45min BIKING / 45min ROWING / 30min GRIT / 45min BODYCOMBAT
Haal je stembiljet (max. 1 pp) bij de balie en vul je 2 favoriete lessen in. LET OP: stemmen is MEEDOEN
• ZATERDAG 29 december PRE-PARTY 2019 WORKOUTS
Zaterdag 29 December houden we een pre-party 2019 workout dag. Ben jij er ook bij ?
09:00 – 09:30 GRIT series
09:30 – 10:00 BODYCOMBAT
HIT-ruimte open van 09:00 – 11:30 uur
10:00 – 10:30 BODYPUMP
10:45 – 11:15 BIKING

AGENDA:
5 DECEMBER
XTRA DECEMBER “DE RUIGSTE”
24 DECEMBER
25 en 26 DECEMBER
XTRA 26 DECEMBER
XTRA 29 DECEMBER “PRE PARTY”
31 DECEMBER
1 JANUARI

in de ochtend open. Vanaf 11 uur gesloten
rooster de ruigste sporters
in de ochtend open. Vanaf 11 uur gesloten
1e en 2e kerstdag gesloten
09:00 – 10:30 uur CHRISTMAS workout (op inschrijving)
rooster pre party 2019
in de ochtend open. Vanaf 11:00 uur gesloten
nieuwjaar gesloten
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