Samenwerking Anytime Fitness Posterholt & ledenactie!

Met trots kunnen wij u meedelen dat Anytime Fitness Posterholt onze nieuwste sponsor is! Op de
locatie aan de Heerbaan werd afgelopen week de overeenkomst getekend door Nick Nijsten
(eigenaar Anytime Fitness Posterholt) en Ralf Sonntag namens onze sponsorcommissie. Wij zijn erg
blij dat Anytime Fitness zich als sponsor aan onze vereniging heeft verbonden!
Bij Anytime Fitness kun je sporten waar en wanneer jij wilt; 24/7 en 365 dagen per jaar. De
fitnessclub in Posterholt is schoon, hygiënisch en voorzien van privédouches én privékleedkamers.
Bij Anytime sport je in een kleinschalige, niet-intimiderende club die plek biedt voor iedereen. Met
een persoonlijk trainingsprogramma of door deel te nemen aan groepslessen sport je hoe en
wanneer jij wilt. En uiteraard staat er ook een gratis kopje koffie voor je klaar voor of na je work-out.
De sportschool heeft naast diverse cardio apparatuur (met geïntegreerde HD tv’s) alles op het
gebied van krachttraining (o.a. kabels, dumbels en machines). Ook bestaat de mogelijkheid om
groepslessen (o.a. Core, Circuittrainingen en Yoga) te volgen of gebruik te maken van moderne
spinningfietsen, individueel of samen in kleinere groepen.
Voor meer informatie kun je terecht op de site www.anytimefitness.nl / afposterholt.nl. Maak een
afspraak via posterholt@anytimefitness.nl of bel naar 0475-201033.

Ledenactie!
Speciaal voor onze leden is de volgende actie van kracht met betrekking tot een lidmaatschap.
Senioren:
- Abonnement voor 12 maanden is €40,95 per maand voor leden van Oranje Blauw’15 (all-in tarief:
Groepslessen, beweeganalyse, intake, coaching gesprekken, persoonlijke begeleiding, privé
kleedkamers/douches, 24/7/365 open).
Als extra krijgen de leden 1 maand gratis sporten op eventuele geldende aanbiedingen en betalen ze
geen inschrijfgeld ad. € 19,95. Je voordeel: € 60,90.
Jeugdleden (t/m 22 jaar)
- Abonnement voor 12 maanden is €33,95 per maand
Als extra krijgen de leden 1 maand gratis sporten op eventuele geldende aanbiedingen en betalen ze
geen inschrijfgeld ad. € 19,95. Je voordeel € 53,90
Geef s.v.p. bij aanmelding aan dat je lid bent van Oranje Blauw’15!

