
Laan 7 is hét centrum voor gezonde
leefstijl. Samen werken aan persoonlijke
doelen en wensen, zodat jij optimaal én
met aandacht kunt werken aan jouw
lichamelijke en mentale gezondheid. Zo
wordt ook jij de fitste versie van jezelf!

Laan 7 is al bijna 1 jaar in het nieuwe pand
gevestigd aan de Gijzenrooiseweg 17, na 3
jaar elders actief te zijn geweest.

Speciaal vanwege dit jubileum bieden wij 
2 nieuwe abonnementen aan vanaf €49
p.m. Voor iedereen toegankelijk jong, oud, 
 sportief, of juist niet, welkom! 

Laan 7 Trainen & Fitness Basic: 
Na een persoonlijke intake met coach,
onbeperkt toegang om te trainen wanneer
het jou schikt. We zijn 7 dagen per week
geopend.

Fysiek & Mentaal Fit: 
1 x per week trainen en 1 x per week Yoga
of Pilates. Een mooie balans tussen
lichamelijke en mentale inspanning. 

Vanwege het 1 jarig jubileum ontvang jij
een gratis maand bij deze abonnementen,
bij het afsluiten van een jaar abonnement
én tevens betaal je geen inschrijfgeld twv
€15 * 

Bring a friend 
Indien jij al lid bent maak dan een vriend of
vriendin óók enthousiast voor én attent op
Laan 7! Wordt hij of zij ook lid bij Laan 7
dan ontvangen jullie ieder een gratis
maand sporten! * 

Kennismaken
Wil jij starten of meer weten?
Maak dan een afspraak voor een gratis
kennismaking en wij ontvangen je graag
met een kopje koffie. Mail hiervoor naar:
info@laan7.nl of bel 040 – 76 76 575.

Open weekend 11 en 12 juni.
Kom sfeer proeven en meedoen met onze
speciale proeverijen tijdens dit weekend. 
 Voor meer informatie: Check onze
website: www.laan7.nl

Laan 7 jubileum!

 

* Je ontvangt de gratis maand aan het einde 
van jouw contract. Actie geldig tot 1 juli 2022.

Open Weekend 
11 en 12 juni

 

 
 



My Wellness App
Voor het reserveren van trainingen en
lessen maken wij gebruik van de
MyWellness app.

Bij het activeren van jouw abonnement
sturen we je een uitnodiging per mail, om
een account aan te maken en de app te
downloaden. Met een zelfgekozen
wachtwoord kun je daarna het lesrooster
inzien en boeken. Boeken kan via de tablet,
telefoon of op de zuil in onze trainingszaal.

Horeca
Lekker even uitpuffen of gezellig
bijkletsen? Aan onze bar maken we graag
een kop koffie, thee of cappuccino klaar.
Daarnaast zijn er proteïne shakes in de
smaken vanille en chocolade verkrijgbaar.
Het is mogelijk om saldo op je account te
storten om makkelijk en snel af te rekenen.
Het fruitwater op de balie wordt dagelijks
vers gemaakt, hier mag je kosteloos
gebruik van maken.

Yoga & Pilates
Bij Laan 7 geloven we dat je goed voelen
een combinatie is van aandacht voor
lichaam & geest. Met Yoga en Pilates
combineer je lichamelijke oefeningen met
meditatie en ademhalingsoefeningen. Op
een laagdrempelige manier houden we
zowel lichaam als geest fit en in balans. Er
zijn iedere week volop Yoga en Pilates
lessen beschikbaar. Kom gerust eens een
gratis proefles volgen! 

Fysiotherapie
Heb je lichamelijke klachten en
fysiotherapie nodig, dan kunnen we direct
een afspraak voor je plannen bij één van
onze therapeuten. Daarvoor heb je geen
verwijzing nodig. Aan de balie hebben wij
inzicht in de agenda’s en weten we wie het
best geschikt is om jouw klacht te
behandelen. We plannen graag een
afspraak voor je in.
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