
LIDMAATSCHAP FITNESS.BE

NIEUW !

dag op dag lidmaatschap

voordelen - geldigheid - prijzen - aanvraagformulier



Al jouw financiële vragen, juridische kwesties of marketingadvies via de ondernemingslijn 
(24u/24u & 7/7) van UNIZO. U bent via jouw Fitness.be lidmaatschap ook automatisch lid 
van UNIZO.

Voordelige sportongevallenverzekering voor uw leden inclusief gratis burgerlijke 
aansprakelijkheid. Voor meer info en kostprijs betreffende de verschillende verzekeringen: 
surf naar www.fitness.be/nl/trainers.

Jouw onderneming verschijnt in onze zoekfunctie die geraadpleegd wordt door de 
mutualiteiten in kader van de uitbetaling Sportvoordeel.

Een gedetailleerde pagina op de website Fitness in mijn buurt waar potentiële 
klanten op zoek gaan naar een geschikte fitness-locatie in hun buurt. Als lid 
ontvang je logingegevens die je de mogelijkheid geven deze pagina steeds up to 
date te houden.

Als erkende beroepsvereniging verdedigen we jullie belangen binnen het sociaal overleg, de 
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO en verschillende overheidsorganen. 

Officieel certificaat op naam dat je aangesloten bent bij Fitness.be.

Maandelijkse magazines Bodylife & ZO-magazine (UNIZO).

VOORDELEN LIDMAATSCHAP

Gratis toegang tot de grootste fitnessbeurs van Europa 'FIBO' te Duitsland (Keulen).



Professionaliteit en kennisontwikkeling (o.a. via FE-certified).

Kortingen en aanbiedingen bij verschillende partners (FedEx, Sodexo, Maes, Graydon, 
Intrum, Liantis, Edenred, Teamleader, Proximus, Plopsa, ...)

Gratis publiciteit op social media (Club in de kijker) + advertenties op de Facebookpagina en 
besloten Facebookgroep van Fitness.be (vacatures, verkoop materiaal, overnames, ...).

Vergroot jouw netwerk via de evenementen van UNIZO en FITNESS.BE

Promotiecampagnes (New Health, KUSm-campagne, De Nationale Leefstijlscan, Fitness In 
Mijn Buurt, ...)

Korting op het IHRSA lidmaatschap.

Geldigheidsduur lidmaatschap
Het lidmaatschap is telkens 1 jaar geldig vanaf de datum van betaling (dag op dag lidmaatschap)

Kostprijs lidmaatschap
Slechts 214 euro (Excl. BTW). Deze kost is uiteraard 100% aftrekbaar.

Hoe lidmaatschap aanvragen?
Vul het bijhorende aanvraagformulier in en stuur dit naar lucia@fitness.be. Hierna ontvangt u de factuur 
waarna het lidmaatschap actief wordt. 

Fitness.be
Antwerpse steenweg 19

9080 Lochristi

www.fitness.be

 info@fitness.be

09/232 50 36



AANVRAAGFORMULIER LIDMAATSCHAP

Naam onderneming: .......................................................................................................................
(Met bovenstaande onderneming wens ik aan te sluiten)

Contactpersoon: ............................................................................................................................
(vertrouwelijke informatie wordt steeds aan deze contactpersoon bezorgd)
Functie: ..........................................................................................................................................
E-mailadres: ...................................................................................................................................
Tel/GSM: ........................................................................................................................................

Contactadres: ........................................................................................................................................................
(straat, nr, postcode en gemeente)

Ondergetekende gaat akkoord met de gedragscode en sluit zich als lid aan bij Fitness.be. 
           Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en heb kennis genomen van de privacyverklaring van Fitness.be.  

Rechtsvorm (CV, BV, VZW, ...): .........................................................................................................
BTW-Nummer: BE..................................................................................................................................
Telefoon onderneming: .......................................................................................................................
Website: ..............................................................................................................................................
E-mailadres onderneming: .................................................................................................................

Dit formulier is terug te bezorgen per post of via e-mail: 
Fitness.be, Antwerpse steenweg 19 - 9080 Lochristi / lucia@fitness.be

Maatschappelijke zetel (indien verschillend van adres 
hierboven):
.................................................................................................................

Lidmaatschap Personal Trainer / PT-Studio: €214 + 21% BTW

Optie: IHRSA full membership: + €185

Optie IHRSA electronic membership: + €140

Datum: Handtekening:

De gegevens die u invult heeft Fitness.be nodig om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Vanuit het gerechtvaardigd belang om te ondernemen worden deze 
gegevens ook doorgegeven aan onze partners (Unizo, Liantis, ...) en gebruikt voor automatische verwerkingen, profilering om u gerichte informatie en 
aanbiedingen te kunnen toesturen.

Beide documenten zijn raadpleegbaar op de website: www.fitness.be of door bijgevoegde QR-code te scannen.


