
 07www.sportkrantamstelland.nl

de gezellige, betaalbare en professionele fitnessclub

EnjoyFit heeft haar deuren op 1 oktober 2013 in 
Uithoorn geopend. Het uitgangspunt van EnjoyFit 
was en is nog steeds om de mensen op een be-
taalbare en professionele manier te laten sporten. 
Wellicht een figuurlijke open deur, maar dat u vele 
voordelen heeft van het sporten, zowel geestelijk 
als lichamelijk, mag duidelijk zijn. Wij zien het als 
onze taak om mensen niet alleen hiervan bewust 
te maken, maar ook de praktische invulling hier-
aan te geven. Dit uiteraard op een professionele 
manier. 

Professioneel  en gezellig!
Dat wij sporten en beweging serieus nemen, 
blijkt als eerste al uit de omgeving waarin u kunt 
sporten. Onze fitnessruimtes beschikken over 
voldoende daglicht en zijn ruim opgezet. De 
instructeurs zijn zeer goed opgeleid en gediplo-
meerd en hebben aandacht voor uw persoonlijke 
wensen. Wilt u bijvoorbeeld een trainingsschema 
of heeft u bepaalde medische klachten, dan 
zal hier rekening mee worden gehouden en de 
training hierop worden afgestemd, zodat u op een 
veilige en verantwoorde manier het maximale 
resultaat haalt uit uw inspanningen. Onze fitness 

apparatuur is uiteraard ook van een kwalitatief 
hoog niveau. Er is ook een grote verscheidenheid 
aan toestellen beschikbaar, zodat u precies kunt 
trainen waar uw behoefte naar uitgaat.  
Mensen willen graag in een plezierige omgeving 
trainen. Daarom is het voor ons net zo belangrijk 
dat u zich snel thuis voelt in de sportschool. Niet 
alleen nu, maar ook in de toekomst. Er is een 
ongedwongen sfeer en is het sociale aspect 
minstens zo belangrijk voor ons, als het sportieve 
deel. Er staan o.a. grote comfortabele zitbanken, 
waar u na afloop rustig kunt bijkomen van de 
inspanningen en uiteraard kunt u een kopje koffie 
drinken.   

Samenwerkingsverbanden
Om onze professionaliteit verder vorm te geven, 
zijn wij met een aantal organisaties een samen-
werkingsverbanden aangegaan. We hebben 

een samenwerkingsverband met Deli-line. Zij 
geven deskundig advies op gebied van gezonde 
voeding en levensstijl. 
We hebben ook een samenwerkingsverband met 
Motion fysiotherapie. Hier kunt u terecht voor 
allerlei vormen van fysiotherapie. Beide organisa-
ties zijn in hetzelfde pand als EnjoyFit gevestigd. 
U kunt dus op een paar meter loopafstand 
gebruik maken van een grote verscheidenheid 
aan mogelijkheden om uw gezondheid nog verder 
te verbeteren. 

Vele trainingsmogelijkheden
Behalve de meer traditionele krachttraining, is er 
bij EnjoyFit een grote hoeveelheid aan moge-
lijkheden om aan uw gezondheid te werken. 
Er zijn verschillende groepslessen mogelijk. 
Bijvoorbeeld: Pump, Zumba, Bokwa: de laatste 
populaire trainingsmethode uit Amerika, Spinning, 
maar ook: Pilatus en Yoga. Tevens is er voor de 
55 plusser een speciale groepstraining mogelijk. 
Verder ontbreken de circuittraining en conditietrai-
ning niet. Er is dus voor ieder wat wils. Van jong 
tot oud(er). Ons oudste geregistreerde lid is bijna 
80 jaar! U kunt via de website het totale aanbod 
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en het lesrooster bekijken.
Verder zijn wij momenteel bezig om bedrijfsfitness 
te ontwikkelen. Wij hopen hier op korte termijn 
een start mee te kunnen maken. Blijf hiervoor 
onze website en facebook pagina volgen. 

Ambitieus
Onze vestiging in Uithoorn is de eerste vestiging 
van EnjoyFit. Wij zijn echter zeer ambitieus in 
onze doelstellingen. Mede gezien het succes dat 
wij in relatief korte tijd in Uithoorn hebben bereikt, 
gaan wij uitbreiden. Onze ambitie is altijd geweest 
om meerdere vestigingen te openen, indien Uit-
hoorn succesvol zou blijken te zijn. Uithoorn is om 
verschillende redenen nu al een schot in de roos 
gebleken. Daarom gaan wij rond maart van dit 
jaar een volgende vestiging, ook onder de naam 
EnjoyFit, openen in Naarden. Uiteraard zullen wij 
later, via o.a. onze website en facebook pagina, 

de details hierover verder bekend maken.

Betaalbaar    
Een goede gezondheid is onbetaalbaar.  Dit is 
een bekend gezegde. Dat dit een zeer diepe kern 
van waarheid bevat hoeft niet verder uitgelegd 

te worden. Je zou bijna kunnen zeggen dat een 
goed en lang leven staat of valt bij een goede 
gezondheid. 

Wij hebben als visie uitgesproken dat wij een 
uiterst betaalbare sportclub moeten zijn. Dus 
laagdrempelig, ook op het gebied van prijzen.  
U kunt al bij ons terecht vanaf € 19,95 per 
maand. U kunt dan van alle faciliteiten gebruik 
maken en u krijgt hier tevens, indien u dit wenst, 
persoonlijke begeleiding.   

Tevens kunt u bij ons ook trainen zonder vast 
abonnement! Dit is in samenwerking met Sport-
tegoed. Meer informatie hierover kunt u vinden op 
www.sporttegoed.nl. U tikt de plaats Uithoorn of 
onze postcode in op de website van Sporttegoed 
en u kunt starten. Dit tegen een aantrekkelijke 
prijs van € 8,95 voor een dagkaart. 

Voeding en bewegingscursus 
in samenwerking met Deli-Line
Deli-Line en EnjoyFit hebben de handen ineen 
geslagen om u op een goede en actieve manier 
met voeding en beweging bezig te laten zijn. 
Dit betreft een cursus met een looptijd van 10 
weken. In deze periode krijgt u een combinatie 
van adviezen op gebied van voeding en gezonde 
levensstijl met daarbij ook bewegingslessen bij 
EnjoyFit en de mogelijkheid tot onbeperkt fitness 
bij EnjoyFit gedurende de cursusperiode. De start 
hiervan zal zijn rond de derde week van februari. 
Het voordeel voor u is dat u voor het deel van de 
voedingsadviezen dit vaak vergoed kan krijgen 
uit uw aanvullende verzekering. Dit valt onder 
het onderdeel preventie. Deli-Line heeft hiervoor 
afspraken gemaakt met Zorg en Zekerheid. Voor 
meer informatie en tarieven, kunt u contact opne-
men met Deli-Line of EnjoyFit. U kunt natuurlijk 
ook de website van Deli-Line raadplegen. www.
deli-line.nl . Hier kunt u ook controleren of u recht 
heeft op een vergoeding van uw verzekeraar en 
de hoogte hiervan. 

P U R E  F I T N E S S

EnjoyFit is de laatste periode al sterk gegroeid. 
Uit de reacties van onze leden blijkt dat ze een 
aantal zaken zeer kunnen waarderen. Dit betreft 
o.a. de persoonlijke begeleiding, de ongedwon-
gen sfeer, de goede apparatuur, de omgeving 
waarin wordt getraind en last but not least: 
de lage tarieven! In het kader van de goede 
voornemens die iedereen begin dit jaar weer 
heeft gemaakt, hebben wij de aanbieding dat zij 
in de maand februari geen inschrijfgeld hoeven te 
betalen. 

Het enige dat u hiervoor hoeft te doen is u via de 
website van EnjoyFit aan te melden via het con-
tact of inschrijfformulier en hierbij aangeven dat 
u uw inschrijving doet vanwege deze aanbieding. 
Dit bespaart u € 29,95! In deze dure tijden een 

welkome besparing op uw uitgaven. Hiermee wil-
len we ook aangeven dat wij het menen met het 
laagdrempelige karakter van onze sportschool. 
Hopelijk kunnen wij u ook spoedig als lid van 
onze club verwelkomen. Wij staan er met het hele 
team klaar voor! 

Kom eens kijken op onze open dag op 9 februari!
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Wiegerbruinlaan 8
1422 CB  Uithoorn
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Website: www.enjoyfit.nl  
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