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Hey! 
 
Wat goed dat je de keuze hebt gemaakt om jezelf te ontwik-
kelen en wat zijn we trots dat jij ons in vertrouwen neemt 
om je hierbij te helpen! 
 
We willen zo goed mogelijk aansluiten bij wat jij nodig hebt, 
vandaar dat we via deze weg alvast even kennis met je willen 
maken. 
 
Ik zou je willen vragen de volgende pagina’s goed te lezen en in te vullen waar no-
dig. Dit is erg belangrijk, want op deze manier kunnen we het best passende bij jou 
aanleveren. 
 
Als je klaar bent met invullen, mag je deze mailen naar: custom@sloopfitness.nl 
 
Wij zorgen dat je binnen 5 werkdagen aan de slag kunt! 
 
Tot snel! 
 
Erik 
Oprichter Sloop Fitness  
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https://www.instagram.com/sloopfitness/
http://www.facebook.com/sloopfitness
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ALGEMEEN 
 
Roepnaam:        Leeftijd:  
 
Fitness ervaring:  
      BEGINNER  
      GEVORDERD  
      PRO 
 
Welk(e) doel(en) zou je willen behalen? 
•  
•  
•  
 
Wat zijn je trainingsdagen? 
       Ma Di Wo Do Vr Za Zo 
 
Train je in een sportschool, of thuis? (1 optie mogelijk) 
       Sportschool 
       Thuis 
 
Wanneer je thuis traint, wat voor materiaal heb je? 
 
 
Zijn er oefeningen die je niet wil/kan doen? 
 
 
 
 
Overige opmerkingen die van belang kunnen zijn. 
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MOTIVATIE 

 
 
Sloop Fitness onderscheidt zich door naast een trainingsschema op maat, 
ook persoonlijke motivatie te bieden. 
 
Je ontvangt van Sloop Fitness gepersonaliseerde motivatie. Deze ontvang je 
op je eerste trainingsdag, in de week na ontvangst van je schema. Hoeveel 
motivatie je van ons ontvangt is afhankelijk van je plan en de informatie je 
ons verstrekt. Kijk hierbij ook goed naar de “aanvullende voorwaarden”. 
 
Voorbeeld: Je hebt aangegeven op maandag, dinsdag, woensdag te gaan 
trainen en wij uploaden je schema op woensdag. Dan ontvang je de eerste 
motivatie op de daaropvolgende maandag.  
 
We sturen je motivatie via onze sociale kanalen, te weten Facebook en  
Instagram. Wil je hieraan deelnemen dan is het een voorwaarde dat je ons op 
dat kanaal volgt en even een privé bericht stuurt, zo kunnen we je profiel kop-
pelen. Zo pak je meteen je eerste badges! 
 
Wil je deze motivatie ontvangen?  
      Ja! 
      Nee 
 
Via welk kanaal wil je deze ontvangen?  
      Instagram Facebook 
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