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Eindelijk! 
Wij zijn enorm blij dat we jou weer mogen ontvangen in onze 
vernieuwde club. Mocht je een ‘nieuwe’ start willen maken, 
neem contact op met ons voor een evaluatie om te kijken 
welke dienst(en) het beste past bij jouw persoonlijk doel!

Corona proof 
Wij verzoeken jullie vriendelijk om bij enige twijfel rondom 
een besmetting dit voorafgaand te melden. Heb je klachten, 
ben je in contact geweest met een besmet persoon? Laat het 
ons weten. Alleen op deze manier kunnen wij ervoor zorgen 
dat de trainingen op een verantwoorde manier kunnen 
plaatsvinden. Mocht er een training geannuleerd worden, 
zoeken wij samen naar een gepaste oplossing.

Voorkomen is beter dan genezen!
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NIEUWSBRIEF 
                                      Welkom terug in onze vernieuwde studio!

Nieuwe aanwinst 

Met trots delen wij jullie mede, 
dat onze trouwe kracht Ritchie 
vanaf 1 juni mede-eigenaar is 
van Pure P.T. Daarom kunnen 
wij jullie in de toekomst nog 
meer van dienst zijn. Bij vragen 
over de club kunnen jullie nu 
bij Jeffrey en Ritchie terecht. 

Vrij trainen 

Vanaf nu is het mogelijk je via 
de website ‘www.purept.nl' in 
te schrijven voor ‘vrij trainen’. 
Dit is terug te vinden onder 
het kopje ‘vrij trainen’. I.v.m. de 
huidige corona maatregelen 
zijn wij genoodzaakt te werken 
met inschrijvingen. Vol is vol, 
dus schrijf je snel in voor een 
extra workout! 

Lichaamsmeting 

Met ons nieuwe meetapparaat 
kun je gemakkelijk middels 
een app je voortgang 
bijhouden. Heb je interesse? 
Vraag een van onze trainers 
hoe je hier gebruik van kunt 
maken! 

http://www.purept.nl
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Voorwaarden 
Wij hebben onze voorwaarde van ons bedrijf gewijzigd. De 
aangepaste voorwaarden lees je op onze website. Er staat o.a. 
informatie in over de rechten en plichten van jou als klant. 
Indien je nog vragen hebt hierover of de voorwaarden per 
mail wilt ontvangen, schroom dan niet contact met ons op te 
nemen.

Small group 
Op onze website vind je het 
rooster terug van onze small 
group trainingen. Deze vinden 
nog t/m 17 juli plaats op de 
buitenlocatie in Landgraaf. Wij 
informeren jou tijdig hoe de 
trainingen vormgegeven 
worden na deze datum

Stagiair 
Komend schooljaar gaat ‘Daan’ onze stagiair ervaring opdoen 
binnen de club. Het is mogelijk dat hij tijdens de 
buitentraining of pt sessies al meeloopt alvorens hij gaat 
starten met zijn stage. Zo denken wij dat hij voor ons en 
wellicht ook jou in de toekomst van waarde kan zijn. 

Wij wensen Daan veel succes en werkplezier tijdens zijn 
leerproces binnen onze club. 

Wij hopen we jou met deze nieuwsbrief voldoende te hebben 
geïnformeerd, zijn er vragen of onduidelijkheden dan kunnen 
je bij een van ons terecht!

Namens het team van Pure P.T. 

Stay healthy and fit!
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- Een nieuwe mede-
eigenaar 

- Nieuwe voorwaarden 

- Gekoelde kant en klare 
shakes (meerdere 
smaken) 

- Inschrijven voor small 
group- en vrij trainingen 
(via de website) 

- Nieuwe meet apparatuur 
(te gebruiken middels 
een app) 

- Stagiair Daan 
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