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DIENSTEN & PRIJZEN 

Bij de Sporterdammer zijn we resultaatgericht en focussen we op het verlenen 
van een dienst. Onze pakketten en prijzen zijn gebaseerd op onze specialisaties en
gefocust op jouw resultaat en behoeftes.

Wij verklaren dat onze dienstverlening is gebaseerd op onderbouwde kennis en 
wordt uitgevoerd door gecertificeerde Personal Trainers. Bij de Sporterdammer 
zullen wij elke training en elk advies geven naar ons beste inzicht en deskundigheid .

- Prijzen zijn inclusief 9% BTW 
- Vooraf wordt een Intake gedaan
- Trainingstijden zijn gemiddeld 60 minuten
- Inclusief Persoonlijk Voedingsadvies/plan
- Zorgvuldig samengesteld naar uw realistische doelstelling
- Trainingen worden flexibel in overleg ingepland in onze agenda
- Op onze locatie tenzij anders afgesproken

Op elk pakket zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Bij het aangaan van elk
pakket verklaar je deze gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan.

*De huidige prijzen zijn geldig t/m 01/01/2022

D I E N S T E N  



PERSONAL TRAINING PAKKETTEN
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PERSONAL TRAINING PAKKETTEN

Personal Training Pakketten zijn ideaal voor mensen die denken op de lange termijn en
die gegarandeerd resultaat willen. Werken aan je lichaam is een lange termijn proces dat
begint bij jouw huidige startpunt. 

Werken aan een fit en gezond lichaam is belangrijk, het behouden van dit gezonde
lichaam is nog belangrijker. Binnen 1 pakket leer je alles om zelf verder te kunnen, echter
hebben wij gemerkt dat de voorkeur uitgaat naar een langere samenwerking.

De Sporterdammer biedt daarom lagere tarieven voor partners die van plan zijn om voor
langere tijd met ons te werken. 

Wij geven je graag meer informatie tijdens een persoonlijke afspraak.

Op locatie tenzij anders afgesproken

3 x €250

3 x €433,33

3 x €1000

3 x €1833,33

€750

€1300

€3000

€5500

€75 Per Training.

€65 Per Training.

€60 Per Training.

€55 Per Training.

IN 3 TERMIJNEN EENMALIG

10x TRAINING

20x TRAINING

50x TRAINING

100x TRAINING

1 OP 1

*Eerst onze kwaliteiten proeven? (Zie ons Try Out pakket)

Er wordt in termijnen gefactureerd, deze worden in overleg afgesproken. Een pakket is
geldig voor 1 jaar.

PER TRAINING



PERSONAL TRAINING PAKKETTEN
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PERSONAL TRAINING PAKKETTEN

Duo Personal Training Pakketten zijn ideaal voor mensen die samen met een
vriend/vriendin/collega/partner willen trainen en denken op de lange termijn. 

Werken aan een fit en gezond lichaam is belangrijk, het behouden van dit gezonde
lichaam is nog belangrijker. Samen trainen kan het hele proces nog leuker maken! Binnen
1 pakket leer je alles om zelf verder te kunnen, echter hebben wij gemerkt dat de
voorkeur uitgaat naar een langere samenwerking.

De Sporterdammer biedt daarom lagere tarieven voor partners die van plan zijn om voor
langere tijd met ons te werken. 

Wij geven je graag meer informatie tijdens een persoonlijke afspraak.

Op locatie tenzij anders afgesproken

€166,67    PP

€300         PP

€666,67    PP

€1000       PP 

€500    PP

€900    PP

€2000  PP

€3000  PP

€50 Per Training PP.

€45 Per Training.PP

€40 Per Training.PP

€30 Per Training.PP

IN 3 TERMIJNEN EENMALIG

10x TRAINING

20x TRAINING

50x TRAINING

100x TRAINING

1 OP 2

*Eerst onze kwaliteiten proeven?  (Zie ons Try Out pakket)

Er wordt in termijnen of in een keer gefactureerd. De termijnen worden in overleg
afgesproken. Een pakket is geldig voor 1 jaar.

PER TRAINING
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OVERIGE PAKKETTEN

Overige Pakketten zijn ideaal voor mensen die twijfelen over een PT Pakket of begeleiding
willen voor op korte termijn. Wij begrijpen dat opstarten soms moeilijk kan zijn, en dat er vele
vragen door je koppie gaan, via deze pakketten kunnen we je hierbij helpen.

Wij garanderen jou 100% op weg te helpen, maar wij garanderen geen fysiek verschil op de
korte termijn. Hou er rekening mee dat een paar losse trainingen niet het verschil gaat maken
voor jouw lichaam. 

TRY-OUT PAKKET                   €150
Je wilt eerst proeven van onze kwaliteiten, voordat je een samenwerking op langere
termijn aangaat. Inclusief 2 Personal Training Sessies & persoonlijk Voedingsadvies.

OVERIGE
Je bent op zoek naar iets anders? Neem even contact met ons op en dan bespreken we
de mogelijkheden!

E-mail: info@desporterdammer.nl
Tel.: +316 18723595

TECHNIEK PAKKET                (€75 per training, 2-6 trainingen)
- Je hebt een trainingsschema en wilt je techniek controleren & verbeteren + je schema
optimaliseren
- Je zoekt een optimaal trainingsschema en wilt direct je technieken goed beheersen
- Je wilt je techniek op specifieke oefeningen verbeteren

QUICKSTART                          (€75 per training, 2-6 trainingen)
Je wilt zelf gaan trainen en wilt op de juiste manier starten. We helpen je graag op weg
met een trainingsschema, de juiste technieken en persoonlijk voedingsadvies/schema.

Je pakket wordt in 1 keer gefactureerd. Een pakket is geldig voor 1 jaar.
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SPORTPROJECTEN

Wij helpen bij het opzetten van je sportevenement. Met onze ervaring in sport en onze
gecertificeerde coaches kunnen we vele kanten op. Voorbeelden zijn bedrijfsevenementen,
teambuilding, bootcamps of festivals.

Neem contact met ons op en vertel meer over je project / idee, samen kijken we hoe we je
van dienst kunnen zijn.

Elk project is anders dus wij kunnen zonder overleg geen prijsopgave geven. 

E-mail: info@desporterdammer.nl
Tel.: +316 18723595


