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Personal Training & Coaching: Blijvend 

resultaat 
 
 

 

Bewegen en gezondheid, zijn twee verschillende dingen. Wilt u structureel gezond leven dan moet u 

voor uzelf een gezonde leefstijl creëren die gemakkelijk vol te houden is en waar u zich goed bij voelt. 

Dat betekent een combinatie van bewegen, gezonde voeding, rust en een stok achter de deur.                    

Body Movement Personal Training & Coaching bestaat uit een vast team van professionals.  

Van personal trainers tot leefstijlcoaches en voedingsdeskundigen. Samen begeleiden wij u naar een 

blijvende, gezonde   levensstijl.  
 

Personal Training & Coaching raakt steeds meer ingeburgerd, want meer dan ooit tevoren leiden we 

een zittend, druk en stressvol leven. We zijn moe, klagen over gebrek aan rust en stoppen ons vol met 

voedsel dat wel vult, maar niet voedt. Dat kan anders. Echt. 
 

Creëer een gezonde leefstijl 

Bij Body Movement  gaat u met Personal Training & Coaching voor blijvend resultaat. Samen met uw 

Personal Coach creëert u een gezonde leefstijl die bij u past. U leert nieuw en gezond(er) gedrag aan 

dat u zelfstandig vol kunt houden, waarmee u de kans op allerlei aandoeningen aanzienlijk verlaagt.  

Een complete en verantwoorde aanpak, bestaande uit drie werkzame bestanddelen: kennis, keuzes 

en coaching. 
 

Kennis is de basis 

Hoe creëert u een goede balans in voeding, beweging, inspanning en  

ontspanning of rust? Wat zijn uw doelen en wat hebt u nodig om in balans  

te komen en te blijven? Hoe houdt u dat nieuwe gedrag straks zelfstandig vol? 
 

Keuzes in overvloed 

Samen met uw Personal Coach werkt u naar een concreet einddoel. Maar hoe u uw doelen wilt         

behalen, dat is aan u. Want wie zelf beslist en kiest, onderneemt actie en houdt vol. Dus adviseren we 

u en bieden vooral veel en gevarieerde, aantrekkelijke keuzes in sport en beweging. Ons model helpt u 

zoeken naar een levensstijl vol gezonde, lekkere voeding en leuke sporten, die het beste bij u passen. 

Wij coachen u niet alleen één-op-één, maar ook of afstand. Het resultaat is immers de norm. 

 

Actief en motiverend coachen 

Coaching is dus de inspirerende factor. Cruciaal voor blijvend succes. We kijken naar uw conditie en 

kiezen voor een passende manier van actief coachen. Bijvoorbeeld CrossZone-trainingen, fitness of 

squashen met daarna coaching met een kopje koffie aan de bar. Zoveel mogelijkheden gewoon voor 

het grijpen... 

 

Kortom, wij zijn er klaar voor! U ook? 



Mogelijkheden en Tarieven 
 Intake               Gratis 

 1 uur Personal Training & Coaching         € 65,-                       

 (bij een aanvullende zorgverzekering tot 100% vergoed via uw zorgverzekeraar) 

 Een Startpakket Personal Training & Coaching  (5 Personal Coach-sessies)  € 275,- 

 (bij een aanvullende zorgverzekering tot 100% vergoed via uw zorgverzekeraar) 

 Een Compleet pakket Personal Training & Coaching (10 Personal Coach-sessies) € 500,- 

 (bij een aanvullende zorgverzekering tot 100% vergoed via uw zorgverzekeraar) 

 Andere mogelijkheden te allen tijde bespreekbaar 

 

 N.B. Mocht u met 2 personen tegelijkertijd willen komen ontvangt u 10% reductie p/p. Alle prijzen zijn inclusief BTW 

En tot 100% vergoed door uw aanvullende zorgverzekering 

Vergoedingen               2019 
 Aanvullend goed   : € 200,-  

 Aanvullend beter   : € 400,- 

 Aanvullend best   : € 500,- 

 Jong basis    : € 75,- 

 Jong uitgebreid   : € 200,- 

 Gezin basis    : € 75,- 

 Gezin uitgebreid   : € 400,- 

 Vitaal basis    : € 75,- 

 Vitaal  uitgebreid   : € 500,- 

 Single / duo basis   : € 75,- 

 Single / duo uitgebreid  : € 200,- 

 Rotterdampakket, Den Haagpakket,                                                
Zuid-Limburgpakket  : € 200,- / 400,- 

 
Bijzonderheden: Budget voor alle preventieve cursussen samen 
(per jaar!) - vrij te besteden  

Vergoedingen             2019 
 

Check alle verzekeraars en uw eigen vergoeding op www.gewichtsconsulenten.nl/pages/29/Vergoedingen.html 

 Jongeren    : € 50,- 

 Gezinnen    : € 100,- 

 50+    : € 75,- 

 Basis aanvullende verzekering : € 50,- 

 Plus    : € 75,- 

 Top    : € 100,- 

 Supertop en Excellent  : € 250,- 

 Comfort pakket   : €75,- 

 Ideaal pakket   : €75,- 
 
CZ zorgverzekering Gemeenten (gemeentepolis)  
De zorgverzekering Gemeenten is een verzekering bedoeld voor 
mensen met een laag inkomen. Er wordt vergoed vanuit de 
volgende aanvullende pakketten: 

 Start € 50,- 

 Extra € 75,- 

 Extra uitgebreid € 75,- 
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