Nieuwsbrief
Aangepast les rooster feestdagen
•

24 december: vanaf 18.00 gesloten

•

25 december: gesloten

•

26 december: 08.00-13.00
09.00-10.00 spinnen met Willem & 10.00-11.00 Christmas Gladiator

•

30 december: LET OP gesloten ivm. Personeelsuitje.

•

31 december: 08.00-13.00
09.00 Freestyle & 10.00 Body Pump

•

1 januari: gesloten

Met wie kom jij je in shape fietsen? Inschrijven kan bij de balie. December is de maand van de
try-out van alle fiets lessen.
It's the most wonderful time of the year
We hebben weer super leuke ACTIES in de maand december! Ga jij voordelig
ontspannen, gezond én sportief het nieuwe jaar in, of ga je voor een uniek cadeau en geef je
het aan iemand?
Winterdeal

Zonnebank actie

2 maanden onbeperkt sporten

10x zonnebanken voor maar 69,95

Zonder abonnement
Gratis inschrijven
Volwassen

€89,95

Jeugd 15-20 jaar

€64,95

Belangrijke mededeling 2019
Helaas zullen wij genoodzaakt zijn onze prijzen in het nieuwe jaar te verhogen. Dit is het
onvermijdelijke gevolg van de, door de overheid opgelegde, (flinke) BTW verhogingen en alle
leveranciers die mede door deze regel ook hun prijzen moeten verhogen. Mochten er naar aanleiding
van dit bericht vragen zijn, stel deze dan gerust via info@multisportbv.nl

Nieuwsbrief
Kerstontbijt
Ben jij er dit jaar gezellig bij? Maandag 17- en woensdag 19 december zullen we weer
na het sporten met elkaar aan tafel gaan. Geef je tijdig op! Kosten: €10,00
08.45-09.30 sporten
09.30-11.30 ontbijt

(**pump les van 10.00 gaat gewoon door**)

Nieuwjaarsborrel
Wij willen graag iedereen van harte uitnodigen op onze Nieuwjaarsborrel op vrijdag 11 januari.
Gezellig met elkaar op het nieuwe jaar proosten. Én...we lanceren onze nieuwste aanwinst. Dat wordt
spectaculair.
'Er komt een nieuw jaar aan, en de mogelijkheden zijn eindeloos...

Tot slot wil ik graag de mogelijkheid aangrijpen om je via deze weg te bedanken.
Voor je vertrouwen het afgelopen jaar en, hopelijk, nog de vele sportieve jaren die samen
zullen volgen bij Multisport.
Net als in 2018, zal ook 2019 in het teken staan van vernieuwing om jouw sportervaring met
uitdaging en plezier naar 'the next level' te kunnen blijven tillen.

'Waar jouw doel gerealiseerd wordt,' blijft ons voornaamste streven. Daarom zal per 1 februari
het rooster veranderen. Er zullen leuke nieuwe veranderingen komen! Stay tuned...

Namens mijzelf en mijn hele team: hele fijne feestdagen gewenst!

MVG, Erwin van der Meij

