#SAMENSTERK
PERSONAL TRAINER / ZZP (ZONDER PAND)
NL Actief is de branchevereniging van erkende en ondernemende sport- en beweegbedrijven / professionals in
Nederland. 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 van de personal trainers / ZZP’ers /
studio’s en fitnesscentra verder te bevorderen. We zijn er voor jou!

MAAK GEBRUIK VAN ONDERSTEUNENDE DIENSTVERLENING

Personal Trainers / ZZP’ers zonder pand kunnen zich aansluiten bij het collectief van NL Actief. De kosten voor dit
lidmaatschap zijn € 21,95,- p.m. excl. btw (jaarovereenkomst). Je verdient je lidmaatschapsgeld terug door gebruik te
maken van onze diensten:
• NL Actief is jouw gesprekspartner voor de overheid, zorg en het bedrijfsleven
• Je kunt gratis gebruik maken van juridische en financiële dienstverlening
• Voordelige verzekeringen (WA, brand, arbeidsongeschiktheid, rechtsbijstand etc.)
• Korting op de literatuur van de brancheopleidingen
• Korting op workshops, lezingen en congressen van NL Actief. Ontmoet daar collega’s!
• Bijwonen van gratis webinars met experts uit de branche
• Starterskit (checklist, modellen, AV, privacyverklaring etc.)
• Ledenvoordeel in de webshop van NL Actief
• Korting op gebruik van ‘NL Actief Active View App’; bedrijfsvitaliteit en inzetbaarheid
• 5 x per jaar ons digitaal vakblad Ezine NL Actief, waarbij we kennis delen en je inspireren
• Nieuwsbrieven, waarbij we jou goed informeren over zaken m.b.t. jouw ondernemerschap

WELKOM

Sta jij ingeschreven in FITNED.NL en voldoe je aan de wet- en regelgeving?
Sluit je dan ook aan en vul het inschrijfformulier in of mail info@nlactief.nl.

WWW.NLACTIEF.NL

