
JUNIOR ABONNEMENTEN
Onze junior abonnementen lopen tot 18 jaar. Boven de 18 
gelden onze andere prijzen.

Abonnementen Prijzen

Losse les € 7,-

Junior Gold 
Onbeperkt junior workout + open gym

€ 39,50

Junior Zilver 
1x per week

€ 24,-

ONLINE COACHING

Abonnementen Prijzen

Online coaching € 65,- 
per maand

Onze abonnementen bevatten:

• maandelijks check-up gesprek met coach
• trainingsschema’s
• voedingsschema en/of voeding coaching
• elke dag bereikbaar via de chat (eventuele vragen)
• tijdens je coach gesprek kunnen wij in onze eigen 

gym oefeningen uitleggen of aanleren waar nodig 
 

    STUDENT 

Ben jij student en wil je graag een abonnement 
afsluiten bij JPT Lifestyle? 
 
Bij het laten zien van een geldige studenten of college 
kaart ontvang jij 15% korting op het abonnement naar 
keuze. 

Geen student meer? Dan vervalt je korting.



  GROEPSLESSEN

Abonnementen Prijzen

Groepslessen Gold onbeperkt € 40,- per maand

Groepslessen Zilver 6 credits € 29,- per maand

Met onze groepsles abonnementen kan je inboeken voor al 
onze groepslessen

 
STRIPPENKAARTEN

Strippenkaart Prijzen

Losse les € 7,50,- 

5 Groepslessen € 34,- 

10 Groepslessen € 60,- 

20 Groepslessen € 110,-

30 Groepslessen € 160,-

Deze strippenkaarten zijn geldig voor al onze groepslessen.

PERSONAL TRAINING 
60 MINUTEN

Abonnementen Personal 
Training

Duo personal 
training

PT Diamond  
2x per week

€ 385,-  
per maand

€ 210,- p.p 
per maand

PT Gold 
1x per week

€ 215,- 
per maand

€ 125,- p.p 
per maand

PT Zilver  
2x per maand

€ 130,-  
per maand

€ 82,50 p.p 
per maand

PT Brons  
1x per maand

€ 85,- 
per maand

€ 60,- p.p  
per maand

Onze abonnementen bevatten:

• aantal PT sessies die staan aangegeven
• toegang tot open gym
• toegang tot groepslessen
• testen en meten
• voedingsschema en/of voeding coaching
• maandelijks gesprek met coach
• trainingsschema’s

STRIPPENKAARTEN

Strippenkaart Prijzen

Losse les € 57,50 

4 Personal Training sessies € 200,- 

8 Personal Training sessies € 390,- 

12 Personal Training sessies € 570,-

16 Personal Training sessies € 740,-

20 Personal Training sessies € 895,-

Bovenstaande prijzen gelden ook voor duo personal trainng 
en small group trainingen. Deze kosten kunnen dan 
verdeeld worden. Kom je in een duo? Dan deel je de kosten 
met twee personen. Kom je met vier personen? Dan deel je 
de kosten met vier personen.

PERSONAL TRAINING 
30 MINUTEN

Abonnementen Personal 
Training

Duo personal 
training

PT Half Gold 
3x per week

€ 300,- 
per maand

€ 167,50 p.p  
per maand

PT Half Zilver  
2x per week

€ 220,-  
per maand

€ 127,50 p.p 
per maand

PT Half Brons  
1x per week

€ 135,- 
per maand

€ 85,- p.p  
per maand

Onze abonnementen bevatten:

• aantal PT sessies die staan aangegeven
• toegang tot open gym
• toegang tot groepslessen
• testen en meten
• voedingsschema en/of voeding coaching
• maandelijks gesprek met coach
• trainingsschema’s 

• 
STRIPPENKAARTEN

Strippenkaart Prijzen

Losse les € 57,50 

4 Personal Training sessies € 120,- 

8 Personal Training sessies € 230,- 

12 Personal Training sessies € 330,-

16 Personal Training sessies € 420,-

20 Personal Training sessies € 495,-


