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Fitcenter
In opdracht van NS heeft Railsport  
Nederland in 2006 het Fitcenter ontwikkeld 
waar faciliteiten worden aangeboden 
gericht op de bevordering van vitaliteit. 
Het Fit center beschikt over een uitgebreid 
assortiment professionele fitness appa-     
ra tuur van marktleider Technogym. Tijdens 
de fitnesstrainingen krijgt u als deelnemer 
een  vakkundige instructie, afgestemd op 
uw persoonlijke trainingsschema en 
-doelstel  ling(en).

Voorafgaand en na afloop van uw training 
kunt u gebruik maken van de douche- en 
omkleedfaciliteiten (voorzien van o.a. loc-
kers). Deze faciliteiten worden uitsluitend 
beschikbaar gesteld aan Fitcenterleden die 
een bezoek aan het Fitcenter koppelen aan 
een training.

Algemeen
Wellness, u komt dit begrip tegen woordig 
overal tegen. Het staat voor alles wat te 
maken heeft met genieten, ontspanning en 
rust. Wellness gaat over nieuwe energie, u 
fit en gelukkig voelen. Het dagelijks leven 
vraagt geestelijk én lichamelijk steeds meer 
van u. Hierdoor groeit uw behoefte aan een 
fit en  ontspannen lijf. Om in deze behoefte 
te voorzien, speelt fitness een belangrijke 
rol.

Fitness heeft alles te maken met fysieke 
inspanning, met als doel het verbeteren dan 
wel het onderhouden van uw conditie en 
kracht maar ook om te ontspannen. Hier-
door is fitness niet meer weg te denken uit 
onze huidige maatschappij. Zelfs binnen 
uw werkomgeving is fitness een geaccep-
teerde faciliteit. Bij de NS kunt u voor fit-
ness terecht in het  Fitcenter.
 



Gezondheids
formulier
In dit formulier wordt een aantal  vragen 
gesteld van persoonlijke aard over uw 
activiteiten, gezondheid en trainings-
doelstelling(en). De gegevens die u aan het 
Fitcenter verstrekt, worden strikt ver-
trouwelijk behandeld. Uitsluitend na uw 
toestemming kunnen gegevens aan der-
den worden verstrekt. Ook uw werkgever 
valt onder de noemer derden. 

Na ontvangst van de hiervoor genoemde 
documenten, wordt er binnen tien werk-
dagen een tweetal afspraken met u 
gemaakt. Een afspraak voor een intake-
gesprek (inclusief de fitmeting) en een 
afspraak voor een introductietraining.

Aanmelding
Wanneer u gebruik wilt maken van 
de  fitness faciliteiten in het Fitcenter, 
dan  kunt u de hiervoor benodigde  
for mulieren  verkrijgen via de website 
www.railsportfitcenter.nl. Op deze web-
site kunt u vier formulieren down loaden: 
aanmeldformulier, gezondheidsformulier,  
een machtiging voor automatische incasso 
en algemene voor waarden. Volledig inge-
vulde formu lieren, tezamen met een 
kopie van uw bedrijfslegitimatie/ver-
voerbewijs, kunt u opsturen naar Rail-
sport Nederland of af geven tijdens 
de  openingstijden aan de balie van het 
Fitcenter.



Meerdere fitMetingen 
U doorloopt een schema en u heeft 
 persoonlijke doelstelling(en). Na een paar 
maanden zult u uw doel(en) hebben 
behaald en zult u zich willen richten op 
andere doelstelling(en). Het Fitcenter biedt 
u dan een nieuwe fitmeting aan waarbij 
opnieuw uw doelstelling(en) en wensen 
worden besproken. Daarnaast wordt uw 
fitheid opnieuw gemeten en wordt uw 
 progressie inzichtelijk. Na afloop van deze 
nieuwe fitmeting wordt uw trainings-
schema aangepast aan uw vorderingen.

AAnvullende fitMeting
De fitmeting kan aangevuld worden met 
een fietstest (submaximaaltest), lenig-
heidstest (sit & reach), huidplooimeting en 
een cholesterolmeting. Voor deze aan-
vulling dient u een eigen bijdrage te be talen. 
Ga voor de actuele prijs naar de website.

Intakegesprek en 
 fitmeting

Tijdens het intakegesprek wordt uw 
gezond heid(sformulier) alsook uw per-
soonlijke doelstelling(en) besproken. Daar-
naast wordt uw gewicht, vetpercentage, 
bloeddruk en hartslag in rust gemeten en 
wordt uw BMI (Body Mass Index) be rekend. 
Het laatste geeft een globale indicatie over 
uw gewicht in relatie tot uw lengte. Op 
basis van de verkregen gegevens ontvangt 
u een trainingsschema op maat. Het resul-
taat van de metingen worden direct met u 
besproken. Tevens ontvangt u deze 
 gegevens per e-mail in de vorm van een 
fitheid profiel.

Een intakegesprek, inclusief de fitmeting, 
duurt gemiddeld een kwartier. 



introductietrAining
Voordat u met uw trainingsprogramma kunt 
beginnen, krijgt u een introductietraining. 
Tijdens deze training wordt uitvoerig de 
werking van de apparatuur geïnstrueerd en 
zult u zelf ervaren hoe het is om te trainen 
met cardio- en krachtapparatuur. Daar-
naast wordt uw persoonlijke kracht geme-
ten ter optimalisering van uw trainings-
schema.

Trainingsschema
Op basis van uw fitheidprofiel, doel stel- 
ling(en) en beschikbare tijd wordt er een 
gevarieerd trainingsschema op maat 
gemaakt. Een trainingsschema kan meer-
dere doelstellingen ondersteunen. Denk 
daarbij aan conditieverbetering, vetver-
branding, krachtontwikkeling, ontspanning 
en lenigheidverbetering. 

Bij het vaststellen van uw trainingsschema 
is uw hartslag bepalend. De cardio-appara-
tuur waarop u traint, monitort permanent 
uw hartslag middels een borstband. Deze 
borstband is te koop of te leen in het Fitcen-
ter. Wanneer u niet kiest voor een borst-
band, dan kunt u gebruik maken van de 
handpalmcontacten, welke standaard aan-
wezig zijn op het merendeel van de appara-
ten.

Dankzij deze hartslaggestuurde training, 
kunt u verantwoord en veilig uw trainings-
schema uitvoeren. Door de combinatie van 
uw persoonlijke trainingsschema, de pro-
fessionele apparatuur en de vakkundige 
begeleiding wordt uw trainingsarbeid opti-
maal en verantwoord ingezet.



Soorten 
trainingsuren
fitness individueel
(regulier fitness)
Deze vorm van fitness is bedoeld voor spor-
ters die hun conditie en kracht zelfstandig 
op peil willen houden of willen verbeteren. 
Tijdens deze trainingsuren is een instruc-
teur aanwezig. De instructeur biedt u de 
nodige ondersteuning bij de uitvoering van 
uw trainingsprogramma en het gebruik van 
de apparatuur.

groepslessen
Ter aanvulling op het individuele fitness 
kunt u ook deelnemen aan de groeps- 
lessen. Ga voor de actuele groepslessen 
naar de website. 

Begeleiding
Tijdens alle trainingsuren houden onze 
instructeurs toezicht op de fitnessruimte. U 
kunt altijd ondersteuning van de instruc-
teur inroepen wanneer u bij een oefening 
en/of een apparaat enige uitleg of hulp 
nodig heeft. Met behulp van het wellness-
systeem is de instructeur in staat uw resul-
taten te monitoren en in overleg met u het 
trainingsschema of programma tussentijds 
aan te passen.

Wellnesssleutel
Binnen het Fitcenter wordt gebruik gemaakt 
van een elektronische sleutel. Via deze 
persoons gebonden wellness-sleutel pro-
grammeren wij uw individuele trainings-
programma. Wanneer u deze wellness-
sleutel in één van de fitness apparaten 
plaatst, installeert het apparaat automa-
tisch uw programma. U hoeft alleen nog 
maar het juiste trainings gewicht te selecte-
ren. Na afloop van iedere training kunt u  uw 
resultaten laten verwerken door het well-
ness-systeem en ziet u uw vorderingen.

U kunt uitsluitend gebruik maken van de 
apparatuur wanneer u in het bezit bent van 
een wellness-sleutel. De sleutel wordt 
eigendom van u. Ga voor de actuele prijs 
naar de website. Deze sleutel kan niet 
geretourneerd worden aan het Fitcenter. 
De sleutel is strikt persoonlijk en mag niet 
uitgeleend worden aan een ander persoon. 
Wanneer u, voorafgaand aan een training, 
niet in het bezit bent van een sleutel, meld 
dit dan bij de instructeur. 



Reserveren van een 
training
Reserveren doet u middels het online 
reserveringssysteem op de website. Dit 
systeem is uitsluitend voor Fitcenterleden 
toegankelijk. Middels dit systeem wordt u 
in de gelegenheid gesteld om uw trainingen 
te reserveren, te verplaatsen of te annu-
leren. Iedere maand krijgt u een nieuw 
reserveringssaldo en vervalt uw oude 
saldo. 

Afhankelijk van de bezettingsgraad, be -
paalt u zelf de aanvang en de duur van 
iedere training. Trainingsblokken zijn niet 
overdraagbaar en kunnen niet mee    ge-
nomen worden naar de volgende maand.

Annuleren vAn een trAining
Uiteraard kan het voorkomen dat u om 
bepaalde reden niet kunt deelnemen aan 
een door u gereserveerde training. De 
reden dat u niet kunt deelnemen is niet 
relevant. Daarentegen hecht het Fitcenter 
wel veel waarde aan tijdige annulering. 
Daarmee stelt u uw collega’s in de 
ge legenheid om alsnog gebruik te maken 
van deze vrijgekomen trainingsblokken.

Een annulering dient daarom minimaal 
24 uur voorafgaand aan de gereserveerde 
training doorgevoerd te zijn in het online 
reserveringssysteem. Annuleren op een 
andere wijze is niet mogelijk. Wanneer u 
niet (tijdig) annuleert, dan worden de 
ge reserveerde uren ten laste gebracht van 
uw persoonlijke reserveringssaldo.

Uw lidmaatschap
Nadat u het traject van intakegesprek, fit-
meting en introductietraining heeft door-
lopen, kunt u zelfstandig gebruik maken 
van de faciliteiten in het Fitcenter. Voor uw 
deelname dient u maandelijks een lidmaat-
schapsbedrag te betalen. Ga  voor de 
ac tuele prijs naar de website. 

Een lidmaatschap wordt aangegaan voor 
de minimale duur van drie maanden. 
Behoudens schriftelijke opzegging, mid-
dels een uitschrijfformulier, vindt na de 
eerste periode van drie maanden een auto-
matische maandelijkse verlenging plaats. 

Het tijdelijk stopzetten van het lidmaat-
schap is uitsluitend mogelijk op basis van 
een medische verklaring van een arts. 
Na overleg van deze verklaring kan het lid-
maatschap worden bevroren. Er wordt in 
geen enkel geval geld gecrediteerd. 

Het definitief stopzetten kan uitsluitend via 
volledige invulling en inlevering van het uit-
schrijfformulier. Na inlevering van dit for-
mulier wordt er een opzegtermijn van één 
maand gehanteerd. Het uitschrijfformulier 
kunt u vinden op de website of is te ver-
krijgen aan de balie in het Fitcenter. 



Openingstijden
Ga voor een overzicht van de actuele 
openings tijden van het Fitcenter naar de 
website. Het Fitcenter is in de eerste en de 
laatste week van het jaar, alsook op natio-
nale feestdagen en in de weekenden, 
ge sloten. 

locAtie fitcenter
NS Hoofdgebouw
Laan van Puntenburg 100
3511 ER Utrecht

postAdres
Railsport Nederland
Korte Schaft 10
3991 AT Houten

www.railsportfitcenter.nl
fitcenter@railsport.nl

T (030) 231 3691

Handdoekhuur
Tijdens het trainen is het gebruik van 
een handdoek verplicht uit hygiënisch oog-
punt. Wanneer u uw handdoek bent ver-
geten, kunt u voor een bedrag van € 1,- een 
handdoek huren. Na gebruik dient u deze 
weer in te leveren. 

Elektronisch betalen
In het Fitcenter kan uitsluitend elektronisch 
worden betaald. 


