
 

 

 

Nieuwsbrief van 23 februari 2023 

 

Beste Balanz klant, 

 

Het is alweer even geleden dat jullie van ons hoorden en dat is goed. Dit betekent 

dat alles zijn gangetje gaat en er dus geen dingen van belang te melden zijn. 

 

Nu even een update: 

 

In de week van 27 februari t/m 3 maart zijn zowel Bart, Mandy, Arno en Ria op ski 

vakantie. Het zal hier dus rustig zijn, behalve voor de achterblijvers. Zij hebben het 

juist heel druk, wees een beetje lief voor hen. 

 

Even een verzoek: Willen jullie bij het parkeren erop letten dat je zo goed mogelijk 

binnen een parkeervlak staat, zodat er zoveel mogelijk mensen een plekje hebben? 

Bij voorbaat dank. 

 

Het is eindelijk gelukt een nieuwe instructeur te vinden voor de spinning les op 

donderdagavond.  Allereerst willen we Martijn heel hartelijk bedanken dat hij zo lang 

deze les heeft willen doen. Aangezien Jacco nog steeds afwezig is, zal Roy Abma de 

plaats van Jacco gaan invullen en Martijn gaan ontlasten. Roy zal af en toe ook 

invallen op andere tijdstippen. Super fijn en welkom Roy. 

 

De nieuwe valpreventie cursus start op 17 april. Heb je interesse of ken je mensen die 

hieraan zouden willen deelnemen, bel dan met Balanz, telefoonnummer 078-

6163033, voor informatie of om je aan te melden. 

 

Bij Balanz gaan we natuurlijk mee met de verduurzamingsdoelen. Om minder stroom 

te gebruiken zullen we alle verlichting gaan vervangen voor LED verlichting. Dit 

vraagt wat aanpassingen van het bestaande systeem. Hiervoor hebben we een 

externe partij aangetrokken om dit te gaan doen. Dit zal natuurlijk wat overlast 

geven. We houden jullie op de hoogte wanneer dit gaat plaatsvinden en hoe lang 

het zal gaan duren. 

 

 



In navolging van de tariefsverhogingen fysiotherapie van verzekeraars, hebben we 

de tarieven voor fysiotherapie en gewichtsconsulten aangepast. Voor diegenen die 

zelf moeten afrekenen, omdat ze niet (meer) verzekerd zijn voor fysiotherapie gelden 

de volgende prijzen: 

 

Fysiotherapie: 

1e afspraak             € 44,00 

Vervolgafspraak      € 38,00 

Toeslag aan huis     € 12,50 

 

Gewichtsconsulten: 

Intake + consult      € 66,00 

Consult                   € 38,00 

 

De behandelingen en consulten dienen direct afgerekend te worden. 

Dit kan contant of per pin aan de balie. 

 

Er komen weer een aantal feestdagen aan. We zijn gesloten op: 

 

Maandag 10 april                2e Paasdag 

Donderdag 27 april             Koningsdag 

Donderdag 18 mei              Hemelvaartsdag 

Maandag 29 mei                 2e Pinksterdag. 

 

Veel sportplezier 

 

Team Balanz 


