
 

 

 

Active @ Torso Finis  

Nieuw! Torso Flow & Torso Active 
Bij zowel Torso Flow als Active wordt er voornamelijk aan de 3B’s (Buik-Billen-Benen) gewerkt 
maar dan wel spelenderwijs. U doet in deze les honderden sit-ups zonder dat u het zelf echt merkt 
en zonder dat u uw rug of nek belast. 

 
Torso Active is actiever en meer voor 

diegene die zich jong voelt of wil blijven 
voelen. Ook bij deze Hip Hop Abs staan de 
3B’s als hoogtepunt bovenaan. U blijft de 
gehele les in beweging dus verbrandt u ook 
nog flink wat calorieën als extra bonus op 
een mooie strakke buik, billen en benen. 
 

U gaat er heerlijk van zweten hoewel de oefeningen niet moeilijk zijn. Dat maakt het voor de 
afwisseling eens leuk om op een prettige manier te sporten en je figuur te verbeteren of te 

behouden. 

 
“De lessen Flow & Active geven me zoveel energie en dat maakt mijn drukke leven een stuk 
makkelijker”.  Anneloes Greijmans  

Meldt u aan voor een gratis proefles en u ervaart zelf de energie en de ontspanning.  
U mag voor de Torso Active lessen ook zelf een groepje mensen samenstellen om op vaste tijden 
de lessen te volgen met minimaal 6 tot maximaal 8 personen.  
Draag tijdens de les makkelijk zittende kleding en geen schoeisel.  

Tot ziens in de les, coach Anneloes 

 

Active Huisregels @ Torso Finis 
 

 Proefles is gratis, wij vragen u 15 minuten vooraf aanwezig te zijn voor een 

persoonlijk en inleidend gesprek met uw coach 
 U dient uw Torso Active lessen in te schrijven wegens beperkt beschikbaarheid van 

maximaal 8 personen op weekplanning in de balansruimte 
 Mocht u onverwachts toch niet kunnen, wilt u dat tijdig doorgeven zodat een ander 

persoon alsnog van uw plaats gebruik kan maken 
 Torso Active werkt met een maandabonnement van € 90,- per maand (onbeperkt 

sporten), deze wordt een week voordat de nieuwe maand begint in rekening gebracht 

 Vakantie of langdurige afwezigheid dient u tijdig (vooraf aan een nieuwe 
maandabonnement) te melden 

 Wij verzoeken u minimaal 5 minuten voor lestijd aanwezig te zijn 
 U dient tijdig (+/-maand) vooraf aan te geven als u uw deelname wil beëindigen  
 U mag gratis gebruik maken van de yogamatjes en gewichten van Torso Finis. Wij 

verzoeken u deze na afloop te reinigen of een handdoek te gebruiken 

 U kunt ook uw eigen yogamatje bij Torso Finis kopen voor €22,- 
 Zelf samen gestelde groepen van minimaal 6 tot maximaal 8 personen kunnen in 

overleg op afwijkende tijden Torso Active lessen volgen. 
 


