- 365 dagen per jaar geopend is, 24 uur

Beste sporter,
Breaking news! Er gaat binnenkort heel
wat veranderen binnen onze club! Lees

per dag en 7 dagen per week!
- Er net zoals nu op elke doordeweekse
dag

je mee?
We zijn er lange tijd mee bezig
geweest, maar nu is het definitief en
mogen we het grote nieuws eindelijk

van

9-12

uur

en

16-21

uur

begeleiding aanwezig is en in de
weekenden van 9-12 uur.
-Je kunt trainen in de nieuwste, meest
moderne fitnessruimte, die flink wordt

bekendmaken:

uitgebreid met o.a. een functionele

Wij gaan verhuizen!

trainingszone en ook wordt aangevuld

Eind juni sluiten wij na ruim 12 jaar op de

met plate loaded apparatuur

Stadionbaan in Heerlen onze deuren

-Uiteraard kun je blijven genieten van

en openen we onze gloednieuwe club

onze geweldige live groepslessen zoals

in Landgraaf aan de Hoogstraat 152-

je dat van ons gewend bent. Onze

154, (winkelcentrum Op de Kamp) om

nieuwe zaal is bovendien voorzien van

ze vervolgens nooit meer dicht te

airconditioning en een beeldscherm,

doen!

zodat je buiten de live lessen op elk
moment van de dag ook gebruik kunt

We openen in Landgraaf een moderne
club,

met

fitnessruimte,

een

zeer

lounge

uitgebreide

ruimte,

eigen

maken van het virtuele lesaanbod.
-onze nieuwe club is van alle moderne
gemakken

voorzien:

airco,

douches en toiletten en natuurlijk ook

camerabewaking,

moderne

onze geweldige live groepslessen!

doucheruimten en toiletten, lockers en
tv’s

We zijn ontzettend enthousiast over de
samenwerking die we zijn aangegaan

-Er

zal

een

fysiotherapeut

fulltime

aanwezig zijn in onze club

met Snap Fitness. Dat betekent dat

-Evenals een nauwe samenwerking

onze nieuwe club in Landgraaf:

met verschillende personal trainers

Kijk voor meer informatie ook alvast op
www.snapfitness.nl/landgraaf

•

Maandag 23 april van 11.00 – 11.30
uur en van 19.00 – 19.30 uur

•

Dinsdag 24 april van 20.30 – 21.00
uur

•

Donderdag 26 april van 19.45 –
20.15 uur

•

Maandag 30 april van 11.00 – 11.30
uur en 19.00 – 19.30 uur

•

Kom kennismaken!
We kunnen niet wachten om jullie
kennis te laten maken met onze nieuwe
formule, we staan te popelen om van
start te gaan! Uiteraard verhuist ons
complete team van medewerkers met
ons mee! Ook zij kunnen niet wachten
om jullie in onze nieuwe club te
verwelkomen!

Woensdag 02 mei van 20.45 – 21.15
uur

Buiten bovenstaande dagen kun je
natuurlijk ook met al je vragen terecht
bij Nicole of Arnoud in de club, of via
email info@feelalive.nl, of WhatsApp of
een telefoontje naar Nicole GSM 0648762177

We begrijpen dat er vast veel vragen
zullen zijn van jullie kant, daarom

Eind mei zal de inrichting ver klaar zijn

hebben

informatie

en zodra dit mogelijk is organiseren we

momenten georganiseerd waarin we

een speciale VIP night, waarop je

al

alvast stiekem een kijkje mag komen

jullie

we

speciale

vragen

uitgebreid

zullen

beantwoorden.

nemen in onze gloednieuwe club.
Deze avonden zijn enkel toegankelijk
voor onze huidige leden, je ontvangt

Op de volgende data kun je in de
lounge ruimte van Feel Alive terecht
voor informatie, Nicole is dan aanwezig
om al je vragen te beantwoorden:

hiervoor nog een speciale uitnodiging.

Belangrijk om te weten!
Per

30

Juni

Speciaal overstap aanbod voor Feel

beëindigen

wij

alle

Alive leden:

abonnementen van Feel Alive. Jouw

Bij Snap Fitness stel jij straks zelf je

huidige abonnement opzeggen is dus

abonnement samen.

niet nodig, dit eindigt automatisch op
30 juni 2018.

Sportabonnement Incl. fitness, functioneel
trainen, live groepslessen én virtuele lessen:

Kun jij ook niet wachten om mee te
verhuizen naar onze nieuwe club?

Standaard
tarief

Natuurlijk hebben we een geweldige
overstap actie voor iedereen die met
ons

mee

verhuist!

Let

op!

Je

Bij 104 weken

Bij 52 weken

overgesloten naar de nieuwe club,

abonnement

Onderstaand vind je onze nieuwe
abonnementsstructuur en de nieuwe
tarieven die gelden voor Snap Fitness

tarief

€ 9,00

€ 8,00

Per week

€ 10,00

€ 9,00

Per week

€ 11,00

€ 10,00

Per week

abonnement

abonnement wordt niet automatisch
hiervoor moet je je opnieuw inschrijven!

Overstap

Bij no contract

Upgrades
Drankjes

€ 1,00

Per week

Landgraaf met ingang van de opening
per 1 Juli 2018: (indien de club eerder
klaar is mag je er uiteraard alvast

Inschrijfgeld

€ 25,00

gebruik

Toegangspas

€ 15,00

van

maken

zolang

je

abonnement bij Feel Alive nog loopt).
Uiteraard hebben we voor al onze
trouwe leden die mee verhuizen een
geweldig overstap aanbod!

Betalingen vinden plaats per 4 weken
via automatische incasso.

Maak

je

keuze

uit

een

van

bovenstaande contracten. Al onze
huidige leden ontvangen bij overstap:

- 1 upgrade gratis voor de rest van de
abonnementsduur, dat wil zeggen:
gratis koffie, thee en sportdrank zolang
Twijfel je over een van de langdurige

je lid blijft.

contracten? Je mag onze nieuwe club
- Als lid van Feel Alive betaal je

2 maanden uitproberen:

uiteraard géén inschrijfgeld t.w.v.
€ 25,00.

Als je kiest voor een 52 weken of 104
weken contract heb je tot 31 Augustus

- Op je abonnement naar keuze

2018 de mogelijkheid om dit voortijdig

ontvang je

je

te beëindigen. Zeg je je contract vóór

abonnementsduur € 1,00 per week

31 Augustus 2018 op, dan beëindigen

korting (zie het actie tarief in de

we dit direct (met een opzegtermijn

bovenstaande tabel).

van 4 weken).

voor

de

rest van

- Bovendien ontvangt iedereen die
overstapt

een

gratis

sportpakket

bestaande uit een sporttas, handdoek,
keycord én bidon.

Ook enthousiast geworden?

Bedankt voor alle zweetdruppels die je

We hopen dat jullie net zo enthousiast

bij ons hebt achtergelaten!

zijn geworden als wij! Inschrijven kan

We hopen iedereen van harte te

met ingang van maandag 23 april, aan

mogen verwelkomen aanvang Juli op

de balie van Feel Alive. Inschrijven voor

onze nieuwe plek, waar we vol energie

onze overstap aanbieding kan tot

en

uiterlijk 15 Juni 2018, hierna gelden de

uitdaging aan zullen gaan!

enthousiasme

deze

standaardtarieven en -contracten.
Sportieve groeten,
Nicole en Arnoud van Loo
en het team van Feel Alive

Een dankjewel aan al onze trouwe
leden!
Tot slot willen we jullie van harte
bedanken voor het vertrouwen dat
jullie de afgelopen jaren in ons en in
onze club hebben gesteld. We hebben
een geweldige

en gezellige

club

opgebouwd en zonder jullie was dit
nooit
willen

mogelijk
we

die

kleinschaligheid

geweest!

Uiteraard

gezelligheid
heel

en

graag

meenemen naar onze nieuwe locatie.

nieuwe

Crowdfunding
De opstart en ombouw naar een

En je helpt ons om snel de club te

schitterende Snap Fitnessclub moet

kunnen openen, zodat je heerlijk kunt

natuurlijk worden gefinancierd. Jij kunt

gaan sporten in een ultramodern

hierbij

fitnesscentrum.

helpen.

We

hebben

een

crowdfund campagne opgezet met
GeldvoorElkaar, waarbij je vanaf € 100
kunt storten. In 5 jaar tijd betaalt
GeldvoorElkaar deze lening terug met
8% rente per jaar.

Dus doe je zelf en ons een plezier, ga
naar

https://www.geldvoorelkaar.nl/geld-

investeren/projecten/project.aspx?id=17825

waar je het project Snap Fitness
Landgraaf vindt. Wanneer je € 200,00

Wanneer jij Snap Fitness Landgraaf

of meer stort, profiteer je automatisch

mede mogelijk maakt, hebben we een

van dit aanbod.

extra aantrekkelijke aanbieding voor
je.

Iedereen die minimaal € 200,- stort krijgt
naast de hierboven genoemde 8%
rente ook nog eens 2 jaar lang elke
week € 2,00 korting op zijn of haar
lidmaatschap.

Een rekenvoorbeeld: stel je investeert €
200,00. Je krijgt dan in 5 jaar tijd € 448,00
terug. Te weten, je krijgt je eigen
ingelegde € 200,00 terug, je krijgt €
40,00 rente en je krijgt € 208,00 korting
op jouw contributie.
Zo’n rendement krijg je nergens anders!

Waarom hebben wij gekozen voor
Snap fitness?

Gemak
Een Snap club ligt lokaal, is goed
bereikbaar, veilig, 24/7 geopend en

Snap fitness is een van oorsprong

betaalbaar.

Amerikaanse formule met meer dan
2000 clubs in 26 landen met in totaal
meer dan 2 miljoen leden.

Snap fitness staat voor compacte

Flexibiliteit

fitnesscentra, geleid door betrokken

Als lid van Snap Fitness stel je je

ondernemers,

abonnement samen met het unieke

die

in

een

lokale

omgeving een bijdrage willen leveren

"Pay-per-use-systeem"

aan

mogelijk zonder contracten met lange

een

gezonde

maatschappij.

Daarbij staan innovatie, flexibiliteit en

Dit

is

ook

opzegtermijnen.

gemak centraal.

WIJ OVERTREFFEN JE VERWACHTINGEN!
Snap

Fitness

gemakkelijke

is

het
en

vertrouwde,
betaalbare

trainingsalternatief voor de traditionele

Innovatie

(grote) sportscholen. Wij bieden onze
leden

flexibele

contracten,

In deze snel veranderende tijden moet

hypermoderne fitnessapparatuur, 24/7

je snel mee kunnen gaan in de

veilige toegang tot al onze clubs

veranderende wensen van klanten en

wereldwijd en de gezelligheid van een

inspelen

technologische

lokale club met haar wortels in de wijk

mogelijkheden. Snap fitness doet dit

of buurt. Met Snap Fitness bieden wij jou

met haar 24/7 concept maar ook met

alles

de interactieve “training app” en

behalen.

op

virtuele trainingsmogelijkheden.

om

de

beste

resultaten

te

Onze nieuwe club in Landgraaf:

Bekijk ook onze virtuele tour op:
https://www.youtube.com/watch?v=db
4WMq9w8j4&feature=youtu.be

