TARIEVEN K&C Training
Basis abonnement: (Trainen onbeperkt + kickboksen)
€35,- per maand

Prijs Personal Training met abonnement:
Personal training, 1
persoon
€35,- per keer

Personal training,
met 2 personen
€20,- per persoon per
keer

Personal training,
met 3 personen
€12,50 per persoon
per keer

Prijs Personal Training zonder abonnement:
€48,- per keer

€30,- per keer

€23,- per keer

Bij te boeken naast het abonnement:
Persoonlijk training
schema + online
coaching
€25,- per maand

Voedingsintake

Voeding online
coaching

Vervolgconsult
voeding

€50,- per keer

€10,- per maand

€20,- per keer

€75,- per keer

€20,- per 4 weken

5 tot 10 abo’s/Club:
€100,-

10 tot 15 abo’s/Club:
€50,-

€30,- per keer
Abo: €20,- voor vrije
training naast hun
clubtraining.
15+ abo’s/Club: gratis

Prijs zonder abonnement
€30,- per keer

Clubtraining:
0 tot 5 abo’s/Club:
€150,-

Company Fit:
0 tot 5 abo,s/bedrijf:
€300,-

5 tot 10 abo,s/bedrijf:
€250,-

10 tot 15
abo,s/bedrijf: €200,-

Abo: €35,- voor vrije
training naast hun
bedrijfstraining.
15+ abo’s/bedrijf;
€100,-

Los te boeken:
Massage:
€35,- per 30 min. €60,- per 60 min.
Jeugd abonnement:
(tot 18jaar kickboksen/vrij trainen)
Jeugd Personal Training:
Zonder abonnement
Power UP Vrouw! 6-weeks traject:
Dames SmallGroup, 10 rittenkaart zonder
abonnement
Dames SmallGroup, 10 rittenkaart met
abonnement:
Dames SmallGroup, 20 rittenkaart met
abonnement:

Clinic tot 15 personen(1,5 uur)
€150,- per clinic
€20,€15,- per keer
€250,- voor 12 afspraken
€100,€175,€50,€80,-

Online Coaching:
1 maand €100,Combinatie pakket
Training / voeding & coaching:

2 maanden €150,•
•
•
•
•
•

Intakegesprek trainen/voeding

3 maanden €175,Pakketprijs: €150,-

Een training en voedingsschema
op maat
1 personal training sessie
Wekelijks mailcontact met
feedback en coaching
Vervolgconsult voor voeding na
3 weken
Totaal 6 weken coaching

Alternatieve combinatiemogelijkheden en abonnementen in overleg.
Alle prijzen zijn incl. btw.
Stuur gerust een email voor meer informatie of vraag een persoonlijk pakket aan!
Mail: Info@kctraining.nl

Voorbeelden:
1 persoon, 1x per week pt met
abonnement
1 persoon, 1x per week pt
zonder abonnement
2 personen, 1x per week pt
met abonnement
2 personen, 1x per week pt
zonder abonnement
Jeugd pt 1x per week met
abonnement
Jeugd pt 1x per week zonder
abonnemnt
3 personen 1x per week pt met
abonnement
3 personen 1x per week pt
zonder abonnement

(€35,- x 12 maanden) + (€35,*45 weken)) : 12 maanden
(45 weken x €48,-) : 12
maanden
((€35,- x 12 maanden) +
(€17,50 * 45 weken)) :12
maanden
(45 weken * €30,-) :12
maanden
((€20,- x 12 maanden) + (€15,*45 weken)) : 12 maanden
((€250,-:12 afspraken)*45
weken):12 maanden
((€35,- x 12 maanden) +
(€12,50 * 45 weken)) : 12
maanden
(45 weken * €23,-) : 12
maanden

€166,25 per maand
€180,- per maand
€100,65 per maand

€112,50 per maand
€76,25 per maand
€78,15 per maand
€81,90 per maand

€86,25 per maand

