
 Dyckhoff Pieter 

 

PERSONAL 

TRAINING 

 

EMAIL: 

PIETER.MUSPORTS@GMAIL.COM 

 

TELEFOON: 0492636880 

 

LINKEDIN-URL 

HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/P

IETER-DYCKHOFF-776B7714A/ 

PRIJS INDIVIDUELE TRAINING:  

 

55 EUR (incl. BTW) per training  

 

DUOTRAINING 

 

Klanten die kiezen voor een 

duotraining, kunnen profiteren van 

een voordeliger tarief 

35 EUR p.p. (incl. BTW) per 

training 

 

 

 
WAT KAN IK VERWACHTEN VOOR MIJN EERSTE 

TRAININGSSESSIE? 

Eerst krijg je een intake-formulier en een PAR-Q per mail 

gestuurd.  

 

- Intake-formulier: een vragenlijst op het vlak van training, 

levenskwaliteit, voeding en medische voorgeschiedenis. 

 

- PAR-Q: een vragenlijst waarmee men kan inventariseren of jij 

geschikt bent om deel te nemen aan een trainingsprogramma. 

 

Deze dien je terug te zenden, naar het e-mailadres hier links. Door 

deze formulieren krijg ik al een goed beeld over jou als persoon. 

WAT KAN IK VERWACHTEN TIJDENS MIJN 

EERSTE TRAININGSSESSIE? 

Aan de hand van de bekomen informatie stel ik een individueel 

trainingsschema op, die in verloop van tijd steeds variabel kan zijn 

qua oefening, intensiteit, duur, etc. Indien gewenst krijgt u ook 

steeds advies mee over training, voeding en coaching. 

 

Tevens is de eerste trainingssessie steeds een moment waar we het 

intakeformulier overlopen. Daarnaast doen we nog enkele 

lichaamssamenstellingsmetingen. 

Alvorens we starten met de “echte” training doen we nog een korte 

screening. Inhoudelijk gaan we kijken naar de bewegingskwaliteit 

en eventuele bewegingsbeperkingen.  

HOEVEEL KEER PER WEEK MOET IK KOMEN 

TRAINEN MET EEN PERSONAL TRAINER? 

Hoeveel keer dat je wilt komen trainen met een personal trainer is heel 

individueel en is afhankelijk van jouw doelstelling. 

 
 

 

https://www.linkedin.com/in/pieter-dyckhoff-776b7714a/
https://www.linkedin.com/in/pieter-dyckhoff-776b7714a/
mailto:pieter.musports@gmail.com?subject=Personal%20Training
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DOEL 

 

Jou op een verantwoorde en 

amusante manier laten bewegen 

met een training die individueel 

aangepast is aan jouw noden/ 

doelen. 

INBEGREPEN 

 

Trainingsplan 

 

 
DE VOLGENDE VOORDELEN HEB JE ALS JE 

TRAINT MET EEN PERSONAL TRAINER 

Individueel trainingsprogramma: Men houdt rekening met de 

vooropgestelde doelen die jij voor ogen hebt. Zijn deze doelen niet 

meteen haalbaar, zoeken wij samen naar andere wegen om deze 

doelen haalbaar te maken.  

 

Een veilige en correcte uitvoering van een oefening: Elke 

oefening wordt duidelijk uitgelegd zo dat je elke oefening correct 

uitvoert. Zo is er een verminderde kans op blessures.  

 

Motivatie verbeteren: Werken met een personal trainer kan 

motiverend werken. Daarnaast leer je effectief iets bij over de juiste 

manier van trainen. Een personal trainer heeft een grote database aan 

verantwoorde uitdagende oefeningen waardoor jouw trainingssessies 

leuk en efficiënt worden.  

FACTURATIE  

Er wordt meestal gewerkt met een aankoop van 10 sessies. De 

facturatie gebeurt telkens na de eerste trainingssessie van de 10. 

Indien je wenst met meer of minder trainingssessies te werken, kan dit 

besproken worden. 

De facturatiegegevens dien je dan ook per mail na de eerste 

trainingssessie door te geven. 

 

GEMISTE TRAINING 

Indien je last-minute niet kan komen wegens bepaalde omstandigheden, 

dien je dit tijdig te laten weten (minstens 2u op voorhand) op het 

GSM- nummer dat hier links is aangegeven.  

 

Wanneer men voor een eerste keer een training mist zonder 

verwittiging is dit geen probleem. Er kan altijd wel iets last minute 

gebeuren. Indien het meerdere keren voorvalt, zal ik naderhand de 

trainingssessie waar je niet komt opdagen (zonder verwittiging) moeten 

aanrekenen. 

 



Dyckhoff Pieter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


