
Goed dat je overweegt om lid te worden van NL Actief, de grootste branchevereniging in Nederland voor actieve sport- 
en beweegbedrijven. We zijn er voor fitnesscentra, personal trainers, yoga-, en boutique studio’s, kortom voor jou! Met 
zo’n 1.000 locaties en een direct bereik van ongeveer 3 miljoen consumenten worden we uiterst serieus genomen als 
branchevereniging. We lobbyen effectief voor de branche en daarmee voor onze leden. We zijn dé spreekbuis voor de 
fitnessbranche. NL Actief probeert niet alleen kansen te verzilveren, maar ook bedreigingen af te wenden. Recent voorbeeld 
is COVID-19 waarbij we onze leden optimaal ondersteunen. We dragen eraan bij dat meer mensen aan fitness gaan doen. 
Wij promoten sporten en een gezonde leefstijl. Ons doel is om de ontwikkeling, de kwaliteit, de maatschappelijke positie 
en het succes verder te bevorderen. 

ONTVANG COLLECTIEVE VOORDELEN
Als lid van NL Actief profiteer je van collectieve voordelen: 
• NL Actief is jouw gesprekspartner voor de overheid, zorg en het bedrijfsleven
• Gratis gebruik van juridische en financiële dienstverlening
• Voordelige verzekeringen (WA, brand, arbeidsongeschiktheid, rechtsbijstand etc.)
• Maximale korting op de afdracht aan de muziek- en beeldrechtenorganisaties: Buma, Sena en Videma
• Toegang tot ‘Mijn NL Actief’, waar interessante informatie klaar staat
• Workshops, webinars en congressen van NL Actief (gratis of met korting) bijwonen. Ontmoet collega’s!
• Ledenvoordeel in de webshop van NL Actief
• 5 x per jaar digitaal vakblad Ezine NL Actief, waarbij we kennis delen en je inspireren
• Nieuwsbrieven waarbij we jou informeren over zaken m.b.t. jouw ondernemerschap
• Het logo van NL Actief, dat alleen uitgedragen mag worden door leden die het keurmerk hebben behaald,  

geeft nieuwe sporters het vertrouwen dat ze aan het juiste adres zijn. 
• En meer...

STRAAL KWALITEIT UIT
Als je aangesloten bent bij NL Actief ontvang je een keurmerk waarmee jij je kunt profileren als ‘erkend’.  
Je ontvangt dit keurmerk mits je aan de volgende voorwaarden voldoet:

• Je voldoet aan de wet- en regelgeving
•  Je hanteert de Algemene Leveringsvoorwaarden die NL Actief heeft opgesteld met de consumentenbond
•  Je hebt je geregistreerd op onze website waarbij consumenten kunnen zien welke activiteiten en faciliteiten jij biedt. 
Je wordt onafhankelijk gekeurd door Stichting LERF.

WAT KOST HET MIJ?
Aan een lidmaatschap zit contributie verbonden. Deze is opgebouwd uit een aantal onderdelen. Het is lastig om een vast 
bedrag te noemen, omdat dit afhangt van de omvang (in vierkante meters) van je locatie. Wel hebben we een handig 
rekensjabloon om de totale kosten voor jouw onderneming te berekenen. Bekijk onze tarieven & sjabloon. 

WELKOM
Sluit je ook aan? Vul het inschrijfformulier in of mail info@nlactief.nl.

WWW.NLACTIEF.NL

 #SAMENSTERK


