#SAMENSTERK
STUDIO
NL Actief is de branchevereniging van erkende en ondernemende sport- en beweegbedrijven in Nederland. 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 van de studio’s, personal trainers
en fitnesscentra verder te bevorderen.

MAAK GEBRUIK VAN ONDERSTEUNENDE DIENSTVERLENING

Studio’s met een sportoppervlakte van maximaal 220m2 betalen € 30,25 per maand excl. btw (jaarovereenkomst). Heb
je meer dan 220m2 sportoppervlakte? Bekijk dan hier de tarieven. Je verdient je lidmaatschapsgeld terug door gebruik te
maken van onze diensten:
• 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 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.

WELKOM

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

WWW.NLACTIEF.NL

INHOUD
NL Actief is jouw gesprekspartner voor de overheid, zorg en het bedrijfsleven
Een paar voorbeelden hiervan zijn: de BTW die destijds van 19% naar 6% is verlaagd. Hier heeft elke ondernemer nog dagelijks profijt van. De
heropening per 1 juli i.p.v. 1 september 2020 tijdens COVID-19 en de lobby voor financiële steun. Participatie in het Nationaal Sportakkoord,
wat ervoor gezorgd heeft dat jij als ondernemer lokaal bij de gemeente aan tafel plaats kan nemen. De SENA (voor naburige muziekrechten)
die een paar jaar geleden de licenties met 180% verhoogde. Door een rechtszaak die NL Actief heeft aangespannen, is deze buitensporige
verhoging gereduceerd tot 10%. De samenwerking met Reuma Nederland, Hersenstichting, ziekenhuizen, kennispartners etc.
Gratis gebruik van juridische en financiële dienstverlening
Heb je een financiële of juridische vraag? Stel deze aan ons. En weten wij het antwoord niet, dan schakelen wij onze jurist in om jou van
een antwoord te kunnen voorzien. Als je onze leveringsvoorwaarden gebruikt, dan kun je ook gebruik maken van de geschillencommissie.
Voordelige verzekeringen (WA, brand, arbeidsongeschiktheid, rechtsbijstand etc.)
Wij werken samen met verzekeraars, dankzij het krachtige collectief kunnen zij passende en voordelige verzekeringspakketten aanbieden.
Maximale korting op de afdracht aan de muziek- en beeldrechtenorganisaties: Buma, Sena en Videma
Mocht je je bij onze vereniging willen aansluiten dan kan je jaarlijks genieten van de collectieve korting voor de auteursrechten op muzieken tv-gebruik. Met die korting kun je al (gedeeltelijk) het NL Actief lidmaatschap terugverdienen.
•
12,5% extra korting bij Buma, naast de standaard 33,3% aanmeldkorting.
•
17% extra korting bij Sena, naast de standaard 33,3% aanmeldkorting.
•
17% extra korting bij Videma, naast de standaard 33,3% aanmeldkorting.
Toegang tot ‘Mijn NL Actief’, waar interessante informatie staat
Tijdens COVID-19 had iedereen toegang tot handige documenten die ‘achter de schermen’ in te zien zijn. Leden kunnen inzien: het
Handboek personeelszaken (met o.a. salarisindicatie), modelovereenkomsten, normen en richtlijnen voor accommodaties, juridische- en
financiële documenten, bijlagen RI&E, onderzoeken, verenigingsstukken en meer info die we in de loop der jaren hebben verzameld.
Uiteraard blijven we dit aanvullen.
Workshops, webinars en congressen van NL Actief bijwonen (gratis of met korting). Ontmoet collega’s!
Als we bijeenkomsten organiseren, is dat voor leden gratis (of met flinke korting). We huren soms sprekers in die ingaan op de vragen
die op dat moment leven bij de leden. Zo hadden we met Jan Middelkamp en Peter Wolfhagen een interessant onderzoek gedaan naar
Boutique Studio’s. Zij hebben de uitkomsten toegelicht in een goedbezochte workshop en de aanwezige leden ontvingen gratis het
bijbehorende boek t.w.v. € 67,50.
Ledenvoordeel in de webshop van NL Actief
Onze webshop is net nieuw. Op de corona artikelen (die er nu staan) ontvang je 15% korting. Bij Advion (is de online groothandel voor
de fitnessindustrie op gebied van Schoonmaak, Papier, verzorging, Veiligheid en kantinebenodigdheden) ontvangen leden korting. Het
voordeel van de leestafel vind je hier: https://www.nlactief.nl/over-ons/lidmaatschap/de-leestafel/ en AED hier: https://www.nlactief.nl/
over-ons/lidmaatschap/aed/. We gaan de webshop uiteraard nog verder uitbreiden. Momenteel zijn we bezig met Polar sporthorloges.
Als je dat als studio voor minimumtarief kunt inkopen en met een marge aan jouw klanten verkoopt, dan heb je zomaar weer een
businessmodel gecreëerd.
5 x per jaar het digitale vakblad Ezine NL Actief, waarbij we kennis delen en je inspireren
Het spreekt voor zich hoe waardevol dit is. Je wilt je als ondernemer graag met mensen omringen die jou verder brengen met jouw doel.
Wij verzamelen alle experts, ervaringsdeskundigen en nieuws voor jou op 1 plek!
Nieuwsbrieven waarbij we jou informeren over zaken m.b.t. jouw ondernemerschap
Als er iets gaat wijzigen in de wet- en regelgeving, dan zal NL Actief jou hier tijdig op attenderen. Vaak vertalen wij ingewikkelde informatie
voor de branche en kun je bij ons ook terecht met al je vragen. Ander nieuws communiceren wij daar uiteraard ook in, zoals nieuwtjes
over partners, informatie over maatschappelijke ontwikkelingen, op het gebied van zorg en welzijn en branche breed.
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.
Als je het keurmerk hebt gehaald dan mag jij het NL Actief logo gebruiken. Je kunt zelf zeggen dat je goed bent, maar hoe mooi is het als
een onafhankelijke organisatie dat ook roept! Het zal de klanten een veilig en vertrouwd gevoel geven. Voor stakeholders in de branche
(denk aan jouw lokale providerboog) is dit ook belangrijk.
En meer... Denk aan opleidingen/cursussen die met voordeel kunnen worden gevolgd (zie hier). Kennispartners die bijdragen leveren
#samensterk. Ondersteuning op vraagstukken die op dat moment leven in de branche. We hebben werkgroepen waar je aan deel kunt
nemen, zodat je zelf maatschappelijk bijdraagt op landelijk niveau. We creëren met elkaar nieuwe businessmodellen (iFitnessBox en NL
Active View zijn daar mooie voorbeelden van).

WWW.NLACTIEF.NL

