NIEUW!
GROEPSTRAINING

DE GROTE RIVIEREN groepstraining
u wilt meer bewegen en fitter worden maar u voelt zich

wanneer vinden de groepstrainingen plaats?

niet thuis in een grote sportschool?

maandag 		

14.00 - 15.00 uur

Dan is de aanpak van fysiotherapie DE GROTE RIVIEREN

dinsdag 		

10.30 - 11.30 uur

wellicht iets voor u. Bij ons traint u onder begeleiding van

woensdag		

14.00 - 15.00 uur

een fysiotherapeut, in kleine groepjes en volgens een op maat

donderdag

09.00 - 10.00 uur

gemaakt programma.

vrijdag 			

13.00 - 14.00 uur

wat gaat u doen?

wat kost het?

Uw trainingsschema is afgestemd op uw mogelijkheden en

Komt u een keer per week, dan bedragen de kosten 45 euro

wensen. Dat is de beste aanpak voor een fitter en gezonder

per maand. Komt u twee keer per week, dan betaalt u 80 euro

leven. U versterkt uw spieren, verbetert uw conditie,

per maand. U traint altijd onder begeleiding van een ervaren

coördinatievermogen en balans. Omdat de groepen klein

fysiotherapeut. Dat maakt het veilig en verantwoord.

zijn, maximaal zeven deelnemers, is er altijd ruimte voor
persoonlijk advies.

hoe kan ik mij aanmelden?
U kunt zich aanmelden door de antwoordkaart op de
achterkant in te vullen. Mailen of bellen kan ook:
training@degroterivieren.info, 020 54 00 180.

maximaal zeven deelnemers

Meer informatie: www.degroterivieren.info/groepstraining

ja, ik meld me aan voor de groepstraining
naam
adres
postcode|woonplaats

groepstraining aanvinken wat van toepassing is
1 x per week of

2 x per week, bij voorkeur op:

maandag 		

14.00 - 15.00 uur

e-mail

dinsdag 		

10.30 - 11.30 uur

telefoon

woensdag		

14.00 - 15.00 uur

donderdag

09.00 - 10.00 uur

vrijdag 		

13.00 - 14.00 uur

Ik betaal via automatische incasso voor de groepstraining:
45 euro per maand (1 x per week trainen) of
80 euro per maand (2 x per week trainen)

Ik machtig* fysiotherapiepraktijk DE GROTE RIVIEREN
om 45 euro of 80 euro per maand te incasseren van 		

IBAN

datum|plaats
handtekening

mijn bankrekening. Ik kan maandelijks opzeggen als ik
wil stoppen met de training.
*SEPA machtiging, de incasso is binnen 8 weken terug te boeken
incassant ID: NL04ZZZ343532650000
voorwaarden dag- en tijdsindeling op basis van beschikbaarheid
bij deelname aanvaardt u het huisreglement van praktijk DE GROTE RIVIEREN

