
Balans Studio
Prijslijst
HET AANBOD 
EN PRIJZEN VAN 
BALANS STUDIO Proeftraining

Proeftraining

EMS- Bodytec

Infrarood training - Boflex, Cycle, Cocon

Rittenkaarten

Rittenkaarten

Abonnementen

Gratis

Gratis

o   10 rittenkaart

o   20 rittenkaart

o   30 rittenkaart

o   10 rittenkaart

o   20 rittenkaart

o   30 rittenkaart

o   Jaar abonnement 1x per week (Brons)

o   Jaar abonnement 2x per week (Zilver)

o   Startpakket Bodytec (bodytec kleding)

€ 249,- (€ 24,90,- per training)

€ 449,- (€ 22,45,- per training)

€ 599,- (€ 19,95,- per training)

€ 199,- (€ 19,90,- per training)

€ 349,- (€ 17,45,- per training)

€ 499,- (€ 14,95,- per training)

€ 79,- (per maand)

€ 119,- (per maand)

€ 49,- (eenmalig)



HET AANBOD 
EN PRIJZEN VAN 
BALANS STUDIO

Combi abonnementen

Rittenkaarten

Abonnementen

o  Jaar abonnement 2 credits per week   
    (1 EMS + 1 IR) (Goud)

o  Jaar abonnement 1x per week EMS              
    training en onbeperkt infrarood (Goud Plus)

o Jaar abonnement 2x per week EMS training  
   en onbeperkt infrarood (Platinum)

(*) om voorzorgsmaatregelen is het niet mogelijk om meer dan 2x per week EMS training te volgen

o Jaar abonnement 1x per week (Brons)

o Jaar abonnement onbeperkt infrarood (Zilver)

€ 119,- (per maand KORTING €29 / maand)

€ 149,- (per maand)

€ 169,- (per maand KORTING €49 / maand)

€ 69,- (per maand)

€ 99,- (per maand)

 (Combineer Bodytec, Boflex, Cycle & Cocon)

(+GRATIS goodiebag)

+ GRATIS goodiebag) (*)

Balans Studio is een lifestyle 
centrum te Warmondstraat 116 
5036 BT Tilburg.

Een abonnement is 12 maanden geldig en wordt automatisch verlengd. Opzeggen kan tot 1 maand voor het einde van het abonnement.

Sommige van onze producten worden verwerkt en betaald via automatische incasso. De incasso gebeurt hierbij aan het begin van de periode, het 
zij de startdatum van het abonnement, en zo elke keer aan het begin van de periode.

Er worden eenmalig €10 administratieve kosten toegerekend bij de opstart van een abonnement.

Lees hier onze algemene voorwaarden

Balans Studio is onderdeel van Metrics in Balance 
Nederland BV, gevestigd te Dr. Cuyperslaan 74,
5623 BB, Eindhoven, met KVK nummer 70461139.

OVER 
BALANS STUDIO

CONTACTEER ONS VIA studio.reeshof@balans-rugcentrum.nl


