
PAKKET A 

Personal training per uur - Zakelijk en particulier
 
A) Dit betreft een 1 op 1 training, maar kan ook in een groepje met 2 andere sporters worden gedaan.  
B)  De agenda bepaalt wanneer deze training plaatsvindt. Fitgeheim bepaalt samen met de deelnemer of het ‘’groepje’’ 
  passend is. Fitgeheim probeert ondernemers met ondernemers te laten trainen als dit mogelijk is. 
C)  Het kan zijn dat een groepje niet ‘’vol’’ is. Het is dus mogelijk dat de klant voor 1:3 betaalt maar 1:1 geleverd krijgt. 
  Fitgeheim is niet gehouden om 2 andere mensen te regelen en de deelnemer is niet verplicht deze ‘’upgrade’’ te betalen. 
D)  Het is niet mogelijk om losse trainingsuren te annuleren. Deelnemers kunnen, mits zij hierover 1 werkdag (ma-vrij) van te 

voren communiceren, verplaatst worden in dezelfde week als de agenda dat toelaat. 
E) Deelnemers zijn niet gebonden aan een termijn. Er wordt geen abonnement afgesproken. 
F) De training kan zowel binnen en/of buiten worden verzorgd. 
G) De training kan op verzoek ook thuis plaatsvinden. Hiervoor geldt een meerprijs, nader over een te komen.  
H) Tijdens vakantie/afwezigheid/ziekte van de trainer hoeft niet te worden betaald.   
I) Er dient altijd vooraf te worden betaald (in overleg per kwartaal of maandelijks).    

PAKKET B

Bootcamp - zakelijk 

A) Deelnemer krijgen een bootcamp aangeboden in een groep zonder maximale groepsgrootte 
B)  Er worden oefeningen gedaan om enerzijds conditie /kracht / uithoudingsvermogen / lenigheid / coördinatie/snelheid te 

verbeteren en anderzijds het fysieke uit te dagen. 
C)  Dit betreft een abonnement wat aangegaan wordt voor bepaalde tijd (12 maanden) en daarna stilzwijgend maandelijks 

wordt verlengd. 
D) Opzegging is na 12 maanden mogelijk, waarbij een opzegtermijn geldt van 1 maand. 
E)  Voor ondernemers is er een exclusieve groepstraining beschikbaar. Ondernemers mogen ook deelnemen aan de reguliere 

groepstraining. In principe is de zakelijke training niet toegankelijk voor klanten die een particulier pakket hebben. In 
bepaalde omstandigheden en in overleg kan hiervan worden afgeweken. 

F)  Er kan zowel binnen als buiten getraind worden, afhankelijk van weersomstandigheden, omgevingsomstandigheden en 
wensen van de groep. 

G)  Bij vakantie/afwezigheid/ziekte van de trainer zal er wel doorbetaald worden. Fitgeheim is niet verplicht de trainingen 
doorgang te laten vinden. Fitgeheim vindt het wel passend om de trainingen zo veel mogelijk doorgang te laten vinden, 
ook tijdens afwezigheid van de trainer, waarbij de trainer zich inspant om een vervanger te regelen (dus een inspannings-
verplichting). 

H)  Betaling dient vooraf plaats te vinden, in overleg per kwartaal of maandelijks 
I) Het pakket behelst merchandise, mits beschikbaar. Dit is een gift en kan niet geruild worden.  
J) Dit abonnement is zakelijk aftrekbaar   
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PAKKET C 

Bootcamp - particulier
 
A) Er wordt getraind in een groep zonder maximale groepsgrote 
B)  Er worden oefeningen gedaan om conditie / kracht / uithoudingsvermogen / lenigheid / coördinatie /snelheid te 
  verbeteren of anderzijds fysieke uit te dagen 
C)  Dit betreft een abonnement wat aangegaan wordt voor bepaalde tijd (12 maanden) en daarna stilzwijgend maandelijks 

wordt verlengd. 
D) Opzegging is mogelijk na 12 maanden, waarbij een opzegtermijn geldt van 1 maand. 
E)  Voor ondernemers is een exclusieve groepstraining beschikbaar. In principe is de zakelijke training niet toegankelijk voor 

klanten die een particulier pakket hebben. 
F)  Er kan zowel binnen als buiten getraind worden, afhankelijk van weersomstandigheden, omgevingsomstandigheden en 

wensen van de groep. 
G)  Vakantie/afwezigheid/ziekte van de trainer maakt de betalingsverplichting van de deelnemer niet ongedaan. Fitgeheim 

is niet verplicht de trainingen doorgang te laten vinden. Echter Fitgeheim vindt het wel passend om de trainingen zo veel 
mogelijk doorgang te laten vinden, ook tijdens zijn afwezigheid (inspanningsverplichting). 

H) Betaling dient vooraf plaats te vinden. In overleg kan dat per kwartaal of maandelijks. 

PAKKET D

Combinatiepakket – zakelijk
 
A) Er wordt in de bootcamp getraind in een groep zonder maximale groepsgrootte 
B) Het is mogelijk om personal training 1 op 1 of in een groepje met 2 andere sporters te doen ( 3 in totaal), exclusief trainer). 
C)  De agenda bepaalt wanneer de personal training plaatsvindt. Fitgeheim bepaalt samen met de klant of het ‘’groepje’’ 
  passend is als er 1:3 getraind wordt. Zo probeert Fitgeheim ondernemers met ondernemers te laten trainen als dit mogelijk is. 
D)  Het kan zijn dat een groepje niet ‘vol’ is. Het kan daarom voorkomen dat de klant voor 1:3 betaalt, maar 1:1 krijgt geleverd. 

Fitgeheim is niet verplicht om 2 andere mensen te regelen en de klant is niet verplicht deze ‘’upgrade’’ te betalen. 
E) Het is mogelijk tegen een nader over een te komen meerprijs vaker personal training te volgen 
F) Het pakket behelst voedingsadvies en wordt tijdens de personal training besproken, indien gewenst. 
G)  Er worden oefeningen gedaan om conditie/kracht/uithoudingsvermogen/leningheid/coördinatie/snelheid te verbeteren 

of anderzijds fysiek uit te dagen 
H)  Dit betreft een abonnement dat wat aangegaan wordt voor bepaalde tijd (3 maanden) en daarna stilzwijgend maandelijks 

verlengd wordt. 
I) Opzegging is mogelijk na 3 maanden, waarbij een opzegtermijn geldt van 1 maand. 
J)  Voor ondernemers is er een exclusieve groepstraining beschikbaar. Ondernemers mogen ook deelnemen aan de reguliere 

groepstraining. 
K)  Er kan zowel binnen als buiten getraind worden, afhankelijk van weersomstandigheden, omgevingsomstandigheden en 

wensen van de groep. 
L) De betalingsverplichting blijft in stand bij vakantie/afwezigheid/ziekte van de trainer. Fitgeheim is niet verplicht de 
trainingen doorgang te laten vinden. Echter Fitgeheim vindt het wel passend om de trainingen zo veel mogelijk doorgang te 
laten vinden, ook tijdens zijn afwezigheid. Dit betreft een inspanningsverplichting.    

FITGEHEIM



M)   Deelnemers van dit pakket, ontvangen ‘’merchandise’’ product, mits beschikbaar. Dit is een gift en kan niet worden 
  geruild.  
N) Er dient vooraf te worden betaald en in overleg per kwartaal of maandelijks 
O)  Ondernemers worden lid van het zakelijke netwerk. Indien de omstandigheden het toelaten en op basis van beschikbaar-

heid wordt er 1x per kwartaal een bijeenkomst gepland. Deze netwerkbijeenkomst heeft als doel ondernemers met elkaar 
te verbinden en heeft een zakelijk karakter. Het doel ervan is om vitaliteit en gezondheid in combinatie met ondernemen/
personeel/bedrijfsvoering te promoten en bevorderen. 

P) Dit abonnement is zakelijk aftrekbaar 

PAKKET E 

Combinatiepakket - particulier 

A) Er wordt in de bootcamp getraind in een groep zonder maximale groepsgrootte 
B)  Het is mogelijk om personal training 1 op 1 of in een groepje met 2 andere sporters te doen (3 in totaal), exclusief de 

trainer. 
C)  De agenda bepaalt wanneer de personal training plaatsvindt. Fitgeheim bepaalt samen met de deelnemer of het ‘’groepje’’ 

passend is als er 1:3 getraind wordt. Zo probeert Fitgeheim ondernemers samen met ondernemers te laten trainen als dit 
mogelijk is. 

D)  Het kan zijn dat een groepje niet ‘’vol’’ is. Het kan daarom plaatsvinden dat de klant voor 1:3 betaalt, maar 1:1 geleverd 
krijgt. Fitgeheim is niet verplicht 2 andere mensen te regelen en deelnemer is niet verplicht deze ‘’upgrade’’ te betalen. 

E) Het is mogelijk tegen een nader over een te komen meerprijs vaker personal training te volgen 
F) Dit pakket bevat tevens voedingsadvies en wordt tijdens de personal training besproken, indien gewenst. 
G)  Er worden oefeningen gedaan om conditie/kracht/uithoudingsvermogen/leningheid/coördinatie/snelheid te verbeteren 

of anderzijds fysiek uit te dagen 
H)  Dit betreft een abonnement dat wordt aangegaan voor bepaalde tijd (3 maanden) en wordt daarna stilzwijgend 
  maandelijks verlengd. 
I) Opzegging is na 3 maanden mogelijk, waarbij een opzegtermijn geldt van 1 maand. 
J)  Voor ondernemers is een exclusieve groepstraining beschikbaar. Ondernemers mogen ook deelnemen aan de reguliere 

groepstraining. 
K)  Er kan zowel binnen als buiten getraind worden, afhankelijk van weersomstandigheden, omgevingsomstandigheden en 

wensen van de groep. 
L)  Vakantie/afwezigheid/ziekte van de trainer laat de betalingsverplichting onverlet. Fitgeheim is niet verplicht de trainingen 

doorgang te laten vinden. Echter vindt Fitgeheim het wel passend om de trainingen zo veel mogelijk doorgang te laten 
vinden, ook bij afwezigheid van de trainer.   

M)  Klanten van het combinatiepakket krijgen een ‘’merchandise’’ product, mits beschikbaar. Dit is een gift en kan niet geruild 
worden.  

N) Betaling dient vooraf plaats te vinden, in overleg per kwartaal of maandelijks
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