
                                                                        

 
 

Hallo Bootcampers, 
 
In deze nieuwsbrief een paar belangrijke 
mededelingen voor al onze deelnemers. 
 
Laten we maar meteen met de deur in 
huis vallen en beginnen met de minder 
gezellige mededeling. We hebben het lang 
kunnen uitstellen, maar helaas zijn wij ook 
genoodzaakt om tariefswijzigingen door te 
voeren. 
 
Gemiddeld zullen verhogingen op de 
tarieven per maand onder de €5,00 
blijven. De exacte wijzigingen zijn 
momenteel nog niet vastgesteld. 
Medio april zullen de wijzigingen 
doorgevoerd worden. Uiteraard wordt 
iedereen hierover tijdig ingelicht. 
 
Voor diegene die momenteel een 
jaarabonnement hebben zal het tarief 
ongewijzigd blijven, totdat deze afloopt. 
 
Nu deze mededeling van huishoudelijke 
aard is gedaan op naar de “leukere” 
mededelingen van deze nieuwsbrief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geslaagd oudjaarsbootcamp 
Leuk dat er wederom zoveel deelnemers 
aanwezig waren. Ondanks het onstuimige 
weer was het weer een uniek en geslaagd 
evenement! Op naar het volgende 

evenement      . 
 

 
 

Sport Xperience 10 jaar 
Dit jaar bestaat Sport Xperience 10 jaar. 
Een mooie mijlpaal die we dit jaar samen 
met jullie gaan vieren met diverse leuke 
activiteiten.  

 
Small groep/ PT training 
In onze studio aan de Jacob van 
Maerlantstraat 86 kun je kiezen voor een 
PT of Small Group traject. Ken jij iemand 
die interesse heeft?! Laat het ons weten: 
mail@sportxperience-denbosch.nl Bellen 
of appen mag ook: 0630796204. 
 

Bootcamp 
In het voorjaar wordt het programma 
‘bootcamp voor beginners’ weer 
opgepakt. De overige trainingen blijven 
gewoon op de vertrouwde locaties 
bestaan. Uiteraard blijven we zorgen voor 
leuke en uitdagende workouts. Mede 
dankzij onze kanjers Ilse/ Amaya, Paulin, 
Jurgen en Yanou.   
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NIEUW!! 
We willen dit seizoen een SX Credit 
systeem gaan introduceren. Hiermee 
willen we jullie nog meer motiveren om 
deel te nemen aan de Bootcamp 
trainingen. 
 
Het idee hiervan is dat, door deel te 
nemen aan een Bootcamp trainingen, je 
credits op je account kunt verdienen. Deze 
credits kun je vervolgens inwisselen bij 
Sport Xperience voor leuke gadgets. Denk 
hierbij aan SX Bidons, T-shirts, 
Sporttassen, Caps etc. 
 
Bij voldoende punten kun je deze straks 
zelfs inzetten voor een kortingsvoucher op 
je abonnement! Meer informatie hierover 
volgt snel. 
 
-------------------------------------------------------- 
 
Kortom, voldoende leuke en 
vernieuwende activiteiten in ontwikkeling 
dit jubileum jaar. 
 
Houd onze socials in de gaten, vergeet niet 
te liken & delen, of comments te geven.  
 
Laten we er met zijn allen een mooi 
jubileum jaar van maken. 
 
Op naar een gezond, actief en vooral 
sportief 2023 
 
 
 

Team Sport Xperience 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


