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Er zijn voor u verschillende mogelijkheden om te betalen. 

Je kunt zelf kiezen: 

- Per kwartaal 

- Per half jaar 

- Per jaar  

 

Deze bovenstaande periodes gaan volgens de kalenderkwartalen. Mocht u halverwege een kwartaal 

starten met sporten dan kunt u eerst het bedrag betalen tot aan het volgende kwartaal en vanaf dan 

kijken of u per kwartaal, half jaar of jaar betaald. 

Voorbeeld: U start met sporten op 15 mei. Het 2e kwartaal is dan al begonnen. U betaalt dan de 

eerste keer van 15 mei t/m eind juni. Vanaf juni kunt u weer kiezen of u een kwartaal, half jaar of jaar 

betaald.  

 

Graag ontvangen wij de betaling voorafgaand aan de periode. Wij houden natuurlijk bij wanneer je 

betaald hebt. Het is echter de bedoeling dat je zelf bijhoudt wanneer je weer een termijn moet 

betalen. Op verzoek mailen we een factuur. 

 

- Kijk op de site www.eten-bewegen.nl/over/tarieven/ 

- Kies het soort abonnement 

- Je kunt het bedrag zelf overmaken naar: NL21 RABO 0140 2504 25 t.n.v. Stichting Gezond 

eten & bewegen te Nijmegen.  

- Vermeld daarbij: voor- en achternaam + soort training + termijn. Bijvoorbeeld: “Imke Ebben – 

Actief wandelen - twee keer per week– jan t/m mrt 2014” 

Het is erg belangrijk om een goede vermelding erbij te zetten, zo weten wij precies om 

welke periode het gaat en wie er betaald heeft. 

- Betaal volgens de kalender kwartalen/jaar. Bijvoorbeeld: jan t/m mrt of jan t/m juni of jan 

t/m dec. Start je ergens midden in een kwartaal of jaar, neem dan contact op via eten-

bewegen@outlook.com dan maken we eenmalig een factuur zodat het weer gelijk loopt. 

- Kun je een tijdje niet sporten geef dit dan tijdig aan via eten-bewegen@outlook.com 

 

Kun je een keer niet trainen of gaat de training niet door haal hem dan gerust in.  

Op nationale feestdagen gaat de training niet door. Ook gaat de training niet door als het weer 

dusdanig slecht is dat het beter is om niet naar buiten te gaan. Denk hierbij aan gladheid, storm en 

onweer. Met regen gaat de training gewoon door, we zoeken dan een geschikte locatie op. Als de 

training i.v.m. slecht weer niet door kan gaan dan wordt dat op Facebook aangegeven. Gelukkig komt 

dit zelden voor. 

 

 www.facebook.com/slimetenbewegen     

 @slimetenbewegen  
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