
WE TAKE YOUR BUSINESS PERSONAL



EEN AANTREKKELIJKE 
WERKGEVER ZIJN.
MEER UIT JE MENSEN 
HALEN.
DUURZAME INZETBAARHEID 
VERGROTEN.

 

MEER DEELNEMERS. LANGERE DEELNAME. DUURZAAM RESULTAAT.

 

EEN FIT OPLOSSING DIE WÉL WERKT.

Short
Slechts 1 x per week 

20 minuten. Ideaal 
tussendoor in te 
passen in ieders 

agenda.

Sweet
Op afspraak trainen in 

een stijlvolle Boutiq 
studio. Dé voordeligste 
personal training van 

Nederland.

Safe
Altijd trainen onder 
begeleiding van een 
Personal Trainer op 
premium machines. 

Geschikt voor iedereen.

Strong
Een High Intensity 

Full Body krachttraining 
die super slow wordt 

uitgevoerd in een 
gekoelde studio. 

Hierdoor is 
omkleden niet nodig. 
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Een organisatie is de optelsom van de mensen die er werken. 

Gezamenlijk realiseren zij de doelen van de organisatie. Vitale 

organisaties presteren beter en zijn succesvoller. Zij binden en boeien.

Een complete benadering van het individu (fysiek, mentaal, emotioneel, 

spiritueel en sociaal) is de basis van meer vitaliteit.

Waarom houden zoveel mensen fit programma’s niet goed vol?

De onderstaande pilaren Short, Sweet, Safe, Strong vormen met hun unieke mix de oplossing voor 

vrijwel elke reden van het niet volhouden. Met onze missie ‚we take your fitness personal’ hebben wij 

aandacht voor persoonlijke situaties die er spelen. Daardoor is trainen bij Fit Boutiqs ook echt ge-

schikt voor iedereen. Fit worden was nog nooit zo prettig!

ALLE ASPECTEN VAN VITALITEIT VERSTERKEN.
 Van passief naar actief beleid

DE GROOTSTE VOORDELEN VAN ONZE TRAINING.

(Pro) Actieve werkgevers 

stimuleren hun werknemers 

en stellen hen in staat om 

gezond, productief en 

met plezier te werken.

 

Vitale medewerkers maken 

het verschil; zij zijn in staat 

om fit, energiek, veerkrachtig, 

ontspannen én bevlogen hun 

werk te doen. 

Met een nieuwe fit oplossing 

levert Fit Boutiqs het centrale 

tandwiel voor alle aspecten 

van vitaliteit. Een service die 

perfect aansluit op overige 

services met betrekking tot 

vitaliteit en well-being.
figuur A : Fit Boutiqs als het centrale tandwiel voor alle aspecten van vitaliteit

figuur B : pilaren Short, Sweet, Safe, Strong als unieke mix
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   96%    behaalt blijvend zijn/haar doel FIT WORDEN WAS NOG NOOIT ZO PRETTIG!

“Ideaal te combineren met een drukke agenda.
Zelfs omkleden is niet nodig!”

“Feeling is believing. Echt ongelooflijk wat 
het met je doet !”

WAAR HET NIEUWE TRAINEN HET 
NIEUWE WERKEN ONTMOET.

SUCCES WAS NOG NOOIT ZO DICHTBIJ.

Daar waar(voor) je werkt, met wie je werkt en hoe je werkt maakt alle verschil.  Waardevolle services 
komen bijeen op inspirerende plekken. Fit Boutiqs is ‘at your service’ om hier een belangrijk stuk 
kwaliteit aan toe te voegen.

Fit Boutiqs levert een baanbrekende oplossing die voor iedereen te integreren is in de agenda. Trainen 
voor, tijdens of na het werk én altijd in de buurt. In het geval van een Fit Boutiqs IN-HOUSE studio (in 
eigen omgeving) of een SHARED-WORK studio (in het bedrijfsverzamelgebouw) betekent dit letterlijk 
binnen 20-30 minuten weer terug op de plek! Deze korte training, 1 of 2 keer per week op afspraak, 
levert gegarandeerd resultaat!

IN-HOUSE PARTNERSHIP
• Personal Training in eigen huis volgens een duurzame methode die wél werkt (meer deelnemers die het 
langer volhouden!) met vele positieve effecten voor zowel het individu als het collectief.

• Fit Boutiqs ontzorgt de partner volledig en stelt zeker dat alle trainingen worden verzorgd door FBA 
gecertificeerde trainers. Periodiek wordt er progressie besproken met deelnemers en werkgever (in overall 
context van vitaliteit). Buiten de werkkostenregeling (WKR)!

• Een directe lijn met Customer Care voor soepele opvolging van administratieve aangelegenheden.

• Fit Boutiqs biedt marketing ondersteuning voor interne communicatie en stimulering.

• De partner stelt een ruimte van ca. 40m2 tot 60m2 ter beschikking die airco gekoeld kan worden tot 17 
graden. Natte ruimtes zijn niet nodig.

• Fit Boutiqs neemt alle investeringen op zich m.b.t. de opzet en inrichting (inclusief 8 premium machines en 
een professionele Body Composition Analyzer) van de stijlvolle Fit Boutiqs studio. Deze sluit volledig aan op de 
huisstijl en omgeving van de partner.

SHARED-WORK PARTNERSHIP
• Personal Training in het bedrijfsverzamelgebouw volgens een duurzame methode die wél werkt (meer 
deelnemers die het langer volhouden!) met vele positieve effecten voor zowel het individu als het collectief.

• Fit Boutiqs ontzorgt de partner volledig en stelt zeker dat alle trainingen worden verzorgd door FBA gecertifi-
ceerde trainers. Periodiek wordt er progressie besproken met deelnemers en werkgever (in overall context van 
vitaliteit). Buiten de werkkostenregeling (WKR)!

• Een directe lijn met Customer Care voor soepele opvolging van administratieve aangelegenheden.

• Fit Boutiqs biedt marketing ondersteuning voor interne communicatie en stimulering.

TOO GOOD TO BE TRUE? Absoluut niet. Wij vertellen er graag meer over! 

Neem contact op met Pascal Kouwenhoven via pascal@fitboutiqs.com of 06-50693602
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