
Basic-Fit zit ook bij jou in de buurt:

AlkmAAr  |  Almere  |  AmsterdAm-Noord  |  ArNHem  |  BergeN op Zoom
deN Helder  |  deveNter  |  diemeN  |  HAArlem  |  HeerHugowAArd  |  Hoofddorp
HoorN  |  kerkrAde  |  oss  |  sNeek  |  soest  |  spijkeNisse
udeN  |  ijmuideN  |  ZAANdAm

Back to Basic
de initiatiefnemers van Basic-fit hebben hun 
sporen al ruimschoots verdiend in de fitness-
branche. ruim tien jaar geleden lieten frank 
dijkman, dirk Brevé en ton schouten hun dro-
men uitkomen met de bouw van acht luxe sport-
centra met alles erop en eraan. de drie eigen-
tijdse eigenaren kwamen er echter achter dat 
een grote groep sporters eigenlijk gewoon op 
moderne apparatuur en onder deskundige be-
geleiding wil sporten en liever thuis een douche 
neemt. Niet meer en niet minder. de behoefte 
om betaalbaar te sporten op goed bereikbare 
locaties door heel Nederland groeit. een trend 
die twee jaar geleden werd vertaald naar een 
nieuw concept; Basic-fit. kortom, fitness zon-
der fratsen. ongedwongen en onbeperkt.

   Zorg dat je in 
         conditie blijft!
      zowel fysiek als 
        financieel…
Basic-Fit
Basic-fit biedt een uniek fitnessconcept voor 
een gegarandeerd vast laag bedrag per maand. 
voor slechts € 3,60 per week mag je onbeperkt 
gebruik maken van de meest moderne appara-
tuur. deze prijs kan zo laag worden gehouden 
door onze efficiënte en effectieve organisatie-
structuur. en dat is prettig in tijden dat iedereen 
weer meer op de euro’s moet letten. met meer 
dan 100 cardio- en krachttoestellen en een 

free weight zone is er voor iedereen voldoende 
keuze. want op apparatuur wordt bij Basic-fit 
absoluut niet bezuinigd! Bovendien kan iedereen 
gebruik maken van de verschillende gratis trai-
ningsprogramma’s. Naar wens kan er ook een 
afspraak worden gemaakt met één van onze 
personal trainers of fysiotherapeuten voor een 
intensievere begeleiding. Basic-fit biedt fitness 
op maat. 

Strak in je shorts!
schrijf je vandaag nog in bij een Basic-fit cen-
trum in de buurt. je kunt meteen beginnen met 
trainen. want voor je het weet staat het voorjaar 
weer voor de deur. met Basic-fit pas je straks 
weer gestroomlijnd in je shorts en hou je ook 
nog eens geld over om een terrasje te pikken.

In de top drie van goede voornemens voor 2009 staan meer bewegen, meer besparen en meer genieten van het leven. Bij Basic-
Fit sla je drie vliegen in één klap. Door te sporten tegen scherpe tarieven kom je zowel fysiek als financieel in topconditie. Zo 
profiteer je van extra energie én extra euro’s om nog meer van het leven te genieten. Een gezonde basis voor het nieuwe jaar.

Bewegen én 
besparen bij Basic-Fit!

Straks weer strak in je shorts?

www.basic-fit.nl

BaSic-Fit 
wenSt u een 
gezond en
Fit 2009

kijk voor de dichtStBijzijnde veStiging op onze Site: 

                              www.basic-fit.nl


