
 
 
Pakketten: 
 

Pakket Get Fit 6 weken *** 6(60min) 
trainingen 

12(60min) 
trainingen 

18(60min) 
trainingen 

Intake gesprek Gratis  Gratis  Gratis  

Evaluatie gesprek Gratis Gratis Gratis 

Kracht/conditie testen Gratis Gratis Gratis 

Normaal prijs incl. btw €315,- €585,- €855,- 

Pakket prijs incl. btw €199,-  €349,-  €475,-  

Uw voordeel incl. btw €116,- €236,- €380,- 

 

Pakket Change (F)it 6 weken 6(60min) trainingen 12(60min) trainingen 18(60min) trainingen 

Intake gesprek Gratis  Gratis  Gratis  

Evaluatie gesprek  Gratis Gratis Gratis 

Kracht/conditie testen Gratis Gratis Gratis 

Voedingsanalyse en advies 
door voedingscoach ** 

+  +  +  

Begeleiding voedingsadvies + + + 

Wegen en meten + + + 

Normaal prijs incl. btw €410,- €680,- €950,- 

Pakket prijs incl. btw  €290,-  €440,-  €570,-  

Uw voordeel incl. btw €120,- €240,- €380,- 

 

Pakket Get Fit 12 weken *** 12(60min) trainingen 24(60min) trainingen 36(60min) trainingen 

Intake gesprek  Gratis  Gratis  Gratis  

Evaluatie gesprekken Gratis Gratis Gratis 

Kracht/conditie testen Gratis Gratis Gratis 

Normaal prijs incl. btw €585,- €1125,- €1665,- 

Pakket prijs incl. btw €360,-  €650,-  €925,-  

Uw voordeel incl. btw €225,- €475,- €740,- 

 

Pakket Change (F)it 12 weken 12(60min) trainingen 24(60min) trainingen 36(60min) trainingen 

Intake gesprek  Gratis  Gratis  Gratis  

Evaluatie gesprekken Gratis Gratis Gratis 

Kracht/conditie testen Gratis Gratis Gratis 

Voedingsanalyse en advies 
door voedingscoach ** 

+ +  +  

Begeleiding voedingsadvies + + + 

Wegen en meten + + + 

Normaal prijs incl. btw €725,- €1265,- €1805,- 

Pakket prijs incl. btw   €485,-  €805,-  €1100,-  

Uw voordeel incl. btw €240,- €460,- €705,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vervolg pakketten: 
 
 
Persoonlijk pakket op maat kan in overleg (minimaal begeleiding ’s traject van 4 weken met 
minimaal 8 60min trainingen). 
 
 

Duo pakket Get Fit 6 weken* 
*** 

6(60min) trainingen 12(60min) trainingen 18(60min) trainingen 

Intake gesprek Gratis  Gratis  Gratis  

Evaluatie gesprek Gratis Gratis Gratis 

Kracht/conditie testen Gratis Gratis Gratis 

Normaal prijs incl. btw p.p. €196,- €364,- €532,- 

Pakket prijs incl. btw p.p. €165,-  €290,-  €399,-  

Uw voordeel incl. btw p.p. €31,- €74,- €133,- 

 

Triple pakket Get Fit 6 weken* 
*** 

6(60min) trainingen 12(60min) trainingen 18(60min) trainingen 

Intake gesprek Gratis  Gratis  Gratis  

Evaluatie gesprek Gratis Gratis Gratis 

Kracht/conditie testen Gratis Gratis Gratis 

Normaal prijs incl. btw p.p. €154,- €286,- €418,- 

Pakket prijs incl. btw p.p. €125,-  €220,-  €310,- 

Uw voordeel incl. btw p.p. €29,- €66,- €108,- 

 
 
*  Vereisten duo en triple trainingen: Dezelfde doelstelling. 
** You&me voedingscoach geeft eenmalig een uitgebreid persoonlijk voedingsadvies  
t.w.v. €50,- Dit is verwerkt in de pakket prijs maar zal apart worden gefactureerd. 
*** Mogelijkheid tot afnemen eenmalig voedingsadvies of een persoonlijk traject bij You&me 
voedingscoach met een korting van 10%. 

 


