
FysioFitness , Lichaam in Balans, Mindfullness bij Fysiotherapie 

Wateringse Veld 
 
 

Algemeen 

Het team van Fysiotherapie Wateringse Veld (FWV) bestaat uit een deskundige en 
(gespecialiseerde) fysiotherapeuten. 

 
 

Lestijden 

 

 Mindfulness FysioFitness Lichaam in Balans 

Maandag 20.15-21.00 uur 09.45-10.35 uur  

Dinsdag  08.05-08.55 uur  

Woensdag   19.30 – 20.15 uur 

20.15 – 21.00 uur 

Donderdag    

Vrijdag  09.45-10.35 uur  

Zaterdag  09.45-10.35 uur  

Zondag  -  

 
 

Contributie  

 

 Kwartaal 

abonnement 

1 x per week € 139 

2 x per week € 219 

 
 

 
Aan- en afmelden 

Als u wilt deelnemen aan FysioFitness, Mindfulness of Lichaam in Balans dient u vooraf u 

aan te melden bij de balie van de fysiotherapie. De receptie zal voor u een abonnement 
maken zodat u ingeschreven staat. Wij verzoeken u op tijd af te zeggen als u onverhoopt 

niet kunt komen. Gemiste trainingen kunnen binnen het lopende kwartaal worden 

ingehaald indien mogelijk. Mits u 24 uur van tevoren heeft afgemeld, anders komt de les 
te vervallen 

 
Huisregels 

• Neem uw persoonlijke/kostbare spullen niet mee de trainingsruimte in, maar berg 

ze op in de daarvoor bestemde lockers.  
• Draag schone (sport-)schoenen. 

• Draag bij voorkeur sportkleding en zorg dat u bij de Mindfulness lessen een warm 
vest meeneemt. 

• Gebruik altijd een handdoek tijdens uw training. 

• Maak de door u gebuikte toestellen weer schoon voor de volgende gebruiker.  
• Leg de door u gebruikte materialen weer netjes terug op de daarvoor bestemde 

plaats. 

• Kom op tijd voor uw training. 
• Tijdens de trainingen zijn bidons en afsluitbare flessen toegestaan. 

 
 

 

 
 



 

Betalingsvoorwaarden 
1. Een abonnement is een kwartaal geldig en wordt stilzwijgend verlengd. 

 
2. Om het abonnement te beëindigen dient u schriftelijk, uiterlijk een maand van 

tevoren, op te zeggen.  

 
3. Gemiste trainingen kunnen binnen het lopende kwartaal worden ingehaald indien 

mogelijk. Mits u 24 uur van tevoren heeft afgemeld, anders komt de les te vervallen.  

 
 

Eigendommen 
De praktijk is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal en/of zoekraken van uw 

eigendommen. 

 
 

Overige huisregels 
Binnen het gezondheidscentrum mag niet worden gerookt. We stellen het op prijs als uw 

mobiele telefoon tijdens de trainingen uitstaat. Huisdieren zijn in het 

gezondheidscentrum niet toegestaan. 
 

 

Contact 
U kunt ons bereiken op telefoonnummer 070- 3099860 of een e-mail sturen naar 

info@fcwv.nl. 
 

 

Actueel nieuws 
Voor de meest actuele zaken en veranderingen verwijzen wij u graag naar onze website 

fysiotherapiewateringseveld.nl 
 

 

Volg ons ook via Facebook en Instagram! 

mailto:info@fcwv.nl

