
Met het Servicepaspoort heeft u de keuze uit een uitgebreid 
service- en cursuspakket voor alle leeftijden, met onder andere:

n Meer Bewegen voor Ouderen
n Handig omgaan met de tablet of mobiele telefoon
n Verhuisservice
n Collectieve (zorg)verzekeringen 
n Geheugentraining
n Diensten aan huis, zoals:
 - Maaltijden, kapper of pedicure 
 - Boodschappendienst 
 - Belastinghulp

Als lid van het Servicepaspoort krijgt u exclusieve korting op deze 
diensten. Meer informatie vindt u op www.servicepaspoort.nl.

{ Servicepaspoort }

Makkelijk en betrouwbaar met het

ServicepaSpoort

FitneSS in 
VelSerDuin  

iJMuiDen

www.ServicepaSpoort.nl

Alle informatie over 
deze kortingen en  
een uitgebreid  
overzicht van onze 
producten- en  
diensten vindt u  
op onze website:



Energieker en gezond
regelmatig sporten draagt bij aan uw 
gezondheid. Met fitness kunt u specifiek 
de lichaamsdelen aanpakken waar u aan 
wilt werken. uw algehele conditie ver-
betert, uw spieren worden sterker waar-
door bewegen steeds soepeler gaat. 
Sporten heeft een positieve invloed op 
uw bloeddruk en cholesterolgehalte en 
draagt bij aan een gezond gewicht en 
sterke botten. u voelt zich energieker 
en kunt makkelijker ontspannen. 

Professionele  
begeleiding
in de fitnessruimte van Velserduin  
iJmuiden is tijdens het sporten altijd 
een fysiotherapeut aanwezig. De eerste 
keer dat u komt, maakt de fysiothera-
peut een half uur tijd vrij voor een 
persoonlijk gesprek. Waar wilt u aan 
werken, wat kunt u aan, wat wilt u  
bereiken? naar aanleiding van deze 
intake krijgt u een trainingsschema  
op maat. Ook krijgt u uitleg over het 
juiste gebruik van de apparaten en  
hun werking, zodat u deze zelfstandig 
kunt instellen en gebruiken. Tijdens  
het sporten houdt de fysiotherapeut  
uw voortgang goed in de gaten. Met 
regelmatige testen wordt uw gezond-
heid in de gaten gehouden. u bent in 
goede handen.

Openingstijden 
u vindt de fitnessruimte van Velserduin 
iJmuiden op de Scheldestraat 101  
in iJmuiden. De fitnessruimte is in  
principe van maandag tot en met  
vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur. 

Op dinsdag- en donderdagmiddag is 
de fitnessruimte beperkt te gebruiken. 
informeer naar de mogelijkheden.  
Bij binnenkomst meldt u zich bij de 
fysiotherapie, zodat de fysio therapeut 
weet dat u aanwezig bent.

Kosten* en  
ledenvoordeel
Fitness in Velserduin iJmuiden kost  
€ 30 per maand. Als lid van het  
Servicepaspoort krijgt u 10 procent 
korting en betaalt u € 27 per maand.  
De intake kost u eenmalig € 30.

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor de fitness  
of heeft u nog vragen? Bel dan het  
cursusbureau van het Servicepaspoort 
via 023 - 89 18 440. Wij staan op  
maandag, woensdag en donderdag  
van 8.30 tot 15.00 uur voor u klaar.  
na aanmelding neemt de fysio-
therapeut zo snel mogelijk contact  
met u op voor een eerste afspraak.

*Tariefwijzigingen voorbehouden 1/2015

{               }Fitness in  
Velserduin IJmuiden

Wilt u gaan fitnessen en voelt u zich in de sportschool niet  
op uw gemak? Of bent u net gerevalideerd en blijft u graag  
bewegen? Via het Servicepaspoort kunt u in Velserduin  
IJmuiden fitnessen onder begeleiding van een professional. 
Werk aan uw conditie en spieren in een veilige en ontspannen 
omgeving.


