
 

ABONNEMENTSVORMEN 

 

Onderstaande prijzen zijn gebaseerd op leden van 23 jaar en ouder. 

 

- Brons pakket 
o €37,50 per 4 weken (12 maanden) 
o €42,50 per 4 weken (3 maanden) 

§ Onbeperkt Vrije Fitness 
§ Gym Suppan basis app 

 

- Zilver pakket 
o €42,50 per 4 weken (12 maanden) 
o €47,50 per 4 weken (3 maanden) 

§ Onbeperkt Vrije Fitness 
§ Onbeperkt groepsles 
§ Gym Suppan basis app 

 

- Goud pakket 
o €49,50 per 4 weken (12 maanden) 
o €54,50 per 4 weken (3 maanden) 

§ Onbeperkt Vrije Fitness 
§ Onbeperkt groepsles 
§ 1 gratis consumptie bij elk bezoek 
§ Gym Suppan Pro app 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.1 JONG VOLWASSENEN ABONNEMENTEN 

 

Onderstaande prijzen zijn gebaseerd op leden van 16 t/m 22 jaar. 

 

 

- Brons pakket 
o €27,50 per 4 weken (12 maanden) 
o €32,50 per 4 weken (3 maanden) 

§ Onbeperkt Vrije Fitness 
§ Gym Suppan basis app 

 

- Zilver pakket 
o €32,50 per 4 weken (12 maanden) 
o €37,50 per 4 weken (3 maanden) 

§ Onbeperkt Vrije Fitness 
§ Onbeperkt groepsles 
§ Gym Suppan basis app 

 

 

- Goud pakket 
o €39,50 per 4 weken (12 maanden) 
o €44,50 per 4 weken (3 maanden) 

§ Onbeperkt Vrije Fitness 
§ Onbeperkt groepsles 
§ 1 gratis consumptie bij elk bezoek 
§ Gym Suppan Pro app 
§ Gratis shampoo en body lotion bij elk bezoek 

 

 

 

 

 

 



 

7.2 JEUGD ABONNEMENTEN 

 

Onderstaande prijzen zijn gebaseerd op leden van 12 t/m 15 jaar. 

 

- Jeugd pakket (jeugd boksen, jeugd kickboksen en power hour) 
o €29,50 per 4 weken (3 maanden) 

§ Gym Suppan basis app 
§ Vrije fitness vanaf 14 jaar tot maximaal 18:00 uur 

 

 

7.3 KIDS ABONNEMENTEN 

 

Onderstaande prijzen zijn gebaseerd op leden van 6 t/m 11 jaar. 

 

- Kids pakket (Boxing 4 kids, Fun fit) 
o €21,50 per 4 weken (3 maanden) 

§ Gym Suppan basis app 

 

 

7.5 RITTENKAART VOOR LOSSE GYM 

- 10 rittenkaart = €150,- 3 maanden geldig 
- 20 rittenkaart = €275,- 6 maanden geldig 
- 30 rittenkaart €395,- 9 maanden geldig 
- Deelname aan alle groepslessen en vrije fitness 

 

 

7.6 LOSSE LES SPORTSCHOOL 

 

Het boeken van een los sportschool bezoek bedraagt €20,- 

 



 

7.6 GEZINSABONNEMENT 

Bij dit abonnement komt men in aanmerking bij minimaal 3 leden, deze leden moeten op hetzelfde 
adres wonen en krijgen dan 10% korting per lid! 

 

 

 

 


