
Update bij project Snap Fitness Landgraaf 
 
4 mei -  Het doelvermogen in project SNAP Fitness Landgraaf 
is verlaagd.  Tegelijkertijd blijft de borgstelling vanuit de 
aandeelhouder intact, waardoor de zekerheden voor de 
investeerder met 10% stijgen. Dit is volgens de 
ondernemers een belangrijke wijziging. Lees de toelichting 
van de ondernemers: 
  
“Het doelvermogen verlagen we van €240.000,- naar €200.000,-  Wij kunnen dit doen 
omdat we een goed eerste kwartaal achter de rug hebben met onze andere 8 vestigingen 
en omdat we de kans hebben een deel van de beoogde investeringen in een later 
stadium te verrichten. De inrichting van ruim 10% van de vloeroppervlakte kunnen we 
namelijk uitstellen totdat we 75% van het begrote totale ledenaantal hebben. Dit heeft 
geen invloed op het dienstenaanbod en de verwachte ledengroei, maar zorgt er wel voor 
dat we op dat moment de liquiditeiten zelf beschikbaar hebben om dit te betalen.  
 
Doordat we de borgstelling van 120.000,- al hadden geregeld , kunnen we dit zo houden, 
zodat de relatieve positie van de investeerder aanzienlijk stijgt. We willen dit 
vertrouwen graag als signaal afgeven. 

 
De vestiging starten we met vestigingsmanager Nicole. Zij is een in de regio bekende 
fitnesschoolhoudster die inziet dat stand-alone vestigingen het moeilijk krijgen. De groei 
in de fitnessbranche komt terecht bij de ketens, die groot genoeg zijn om de elkaar snel 
opvolgende productontwikkelingen bij te kunnen benen. En dit kan en gebeurt bij Snap 
Fitness, onderdeel van de Amerikaanse franchiseformule met 2200 vestigingen world-
wide. Haar ledenbestand zal ze 'meenemen' naar de Snap Fitness vestiging.  

 
“We maken dus een vliegende start. In plaats van te starten zonder leden, kunnen wij 
opstarten met naar verwachting 150 tot 200 leden. We zullen daardoor sneller het 
break-even punt  van ca. 500 leden bereiken", aldus directeur Han Walet. "Risico's zijn 
er nauwelijks. Zelfs als de groei tegen zou vallen, bereiken we het break-even punt 
misschien een paar maanden later. Maar we zien dat iedere nieuwe vestiging van deze 
omvang toch weer doorgroeit naar zo'n 900 leden".  
 
Ook hier komt de kracht van de formule weer om de hoek kijken. Het geoliede 
marketingapparaat achter de Snap Fitness-formule en de jarenlange ervaring, zorgen er 
voor dat mensen de charme van deze formule zullen ontdekken. Vervolgens is de 
beleving in de Snap Fitness-club zodanig dat mensen niet alleen lid worden, maar ook 
blijven. 

 
Snap Fitness kom je overal tegen. “Voor investeerders is dat leuk, omdat ze met onze 
toegangspas wereldwijd kunnen sporten. Naast de mogelijkheid om in Breda, Rotterdam 
etc., te sporten, kan dat dus ook in Egypte, Australië en de VS. Onze boodschap blijft: doe 
gezond, investeer in ons en in je eigen moderne fitnessschool. Investeren levert een 
abonnement op.” Meer weten? Check de 'incentives'. Ook investeerders buiten Zuid-
Limburg profiteren van de gratis abonnementen bij één van de Snap Fitness vestigingen. 
Bij alle vestigingen in de Benelux mag u er gebruik van maken. 
 


