
Update bij project Snap Fitness Landgraaf 
 
 
24 april 2018 - De rente in project SNAP Fitness Landgraaf is 
verhoogd. Dit is volgens de ondernemers een belangrijke 
wijziging. Lees de toelichting van de ondernemers: 
 
  
“We verhogen de rentevergoeding van 8% naar 9%. Wij kunnen dit doen omdat we met 
de investeerders van Capital Mills overeenstemming hebben bereikt over onze 
groeiambities. Zij hebben een belangrijke kapitaalinjectie gedaan in het moederbedrijf 
FEB247, waarmee we naast Landgraaf ook andere vestigingen kunnen gaan opstarten. 
Ons doel is om 10 vestigingen per jaar te openen.”  

 
“Hoewel er kleine variaties in bedrijfskosten mogelijk zijn - huurkosten bijvoorbeeld, 
verschillen per locatie - is het businessmodel identiek. Dankzij de Snap Fitness formule 
lukt het vrij makkelijk om voldoende leden in korte tijd aan ons te binden. Het break-
evenpunt ligt bij 500 leden, hetgeen we bij de laatste vestiging in Tilburg al binnen 5 
maanden realiseerden. Een vestiging groeit vervolgens vrij constant door naar 800-900 
leden binnen twee jaar.” 
 
“De fitnessbranche is kapitaalintensief. Hoewel een investering in een vestiging fors is, 
afgerond €600.000,- , is dit zeker de moeite waard. Zoals we wereldwijd zien, in 
verschillende culturen van Amerika tot India en Egypte, is dat na een periode van 
aanloopverliezen, de rendementen zeer goed zijn.” 

 
“Deze relatief makkelijke groei komt niet alleen door het geöliede marketingapparaat 
achter de Snap Fitness-formule. Het heeft veel te maken met de gedegen USP's.  Snap 
Fitness wordt geroemd om haar compacte opzet. Deze compactheid versterkt het gevoel 
van veiligheid, warmte, geborgenheid. Een investering in bijvoorbeeld €20.000,- 
beveiligingscamera's concretiseert dit soort zaken. De leden van Snap Fitness zijn 
unaniem in de beoordelingen. Juist vanwege deze USP's sport men bij Snap Fitness.” 

 
“De investering in onze nieuwe vestiging in Landgraaf is belangrijk, mede omdat we 
daarmee voet aan de grond krijgen in Limburg. De start van Snap Fitness Benelux is 
gebeurd in het Brabantse, nu breiden we uit. Volgende maand gaat Rotterdam open en 
we hopen dus snel in Landgraaf te openen. “ 

 
 



Snap Fitness kom je overal tegen. Voor investeerders is dat leuk, omdat ze met 
een lidmaatschap wereldwijd kunnen sporten. “Naast mogelijkheden om in 
Breda, Rotterdam etc, te sporten kan dat dus ook in Egypte, India 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. World Wide mag u er gebruik van 
maken! 
 
 
 
 

 
 


