
Tarieven

TARIEVEN
De volgende tarieven gelden in EURO.

Maandcontributie
Activiteit Categorie 1x/week 2x/week Onbeperkt
Karate 4-12 jaar n.v.t. n.v.t. 27,50

13-17 jaar 30,00 35,00 40,00

18+ 32,50 40,00 50,00

Taiji 13+ 37,50 55,00 82,50

Ouderen 
bewegen!

32,50 n.v.t. n.v.t.

Meditatie 13+ 32,50 n.v.t. n.v.t.

Ouderen 
bewegen!

27,50 n.v.t. n.v.t.

Small Group 
Training

16+ 32,50 40,00 60,00

Ouderen 
bewegen!

n.v.t. n.v.t. 27,50

Martial Warriors 13+ 50,00 n.v.t. n.v.t.

Boksen 13-17 jaar 30,00 35,00 n.v.t.

18+ 32,50 40,00 n.v.t.

Kickboksen 13-17 jaar 30,00 35,00 n.v.t.

18+ 32,50 40,00 n.v.t.

Women Workout 18+ 40,00 n.v.t. n.v.t.

Betalingscondities
De maandelijkse betalingen betreft het twee (2) maande-
lijks vooruit betalen van de contributie. Bijvoorbeeld: In mei 
betaalt U de contributie voor de maand juli. Nieuwe leden 
betalen bij inschrijving dus, eenmalig, 3 maanden contribu-
tie vooruit.

De jaarlijkse betaling betreft eenmaal per jaar de afschrij-
ving van het totaalbedrag van 12 maanden met ingang van 
de inschrijvingsdatum als eerste maand.

Inschrijfgeld
Bij de inschrijving worden eenmalig inschrijfkosten t.w.v. 
€ 35,- in rekening gebracht voor de administratieve verwer-
king. 

KORTINGEN

Combinatiekorting                                                                                                                   
Combinaties van 2 of meer activiteiten met dezelfde trai-
ningsfrequentie geeft recht op: 10% (bij 1x/week); 25% (bij 
2x/week) en 40% (bij onbeperkt).

Gezinskorting
Bij 2 leden uit één gezin geeft recht op 10% korting per ge-
zinslid. Bij 3 of meer leden uit één gezin geeft recht op 20% 
korting per gezinslid.

Jaarkorting
Bij betaling van de totale jaarcontributie wordt 5% korting 
gerekend. 

STARTERSPAKKET
Wij hebben veilig en verantwoord sporten hoog in het vaan-
del staan. Wij dragen dan ook het officiele Fight Right keur-
merk van het NIVM. Om dit te kunnen waarborgen voor alle 
sporters en ons keurmerk te kunnen behouden, bent u bij 
het afnemen van een abonnement verplicht tot het aan-
schaffen van het daarbij behorende starterspakket bij ons.

NIEUWSBRIEF “THE INNER WORD”
Regelmatig brengen wij onze nieuwsbrief “The Inner Word” 
uit, met daarin al het nieuws over The Inner Way, de agenda 
en nog veel meer leuke dingen! U kunt u inschrijven voor 
de nieuwsbrief via www.theinnerway.org. Zo blijft u op de 
hoogte!

THE INNER WAY CAFE
Naast dat u bij ons kunt sporten hebben wij ook een gezellig 
cafe, waar u naast lekkere versnaperingen, ook kunt plaats-
nemen voor het lezen van een boek, om te studeren of om 
gezellig een spelletje met iemand te spelen. Bij mooi weer is 
het terras buiten ook geopend.

Voor vragen kunt u altijd bij onze balie in Sneek, of via (0515) 43 20 30 of info@sportclubfenf.nl terecht. 


