
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droom niet je leven, leef je droom! 

               Bewegen doet goed, doe het gewoon! 

 

DPFC Health Fit & Dance    
Kromhoutstraat 13    
3067 AE Rotterdam 

010 4557995  
www.dpfc.nl  
informatie@dpfc.nl 

 

http://www.dpfc.nl/
mailto:informatie@dpfc.nl


Sporten bij DPFC 
   

Geen mens is hetzelfde en DPFC 

gelooft er dan ook niet in dat 

iedereen gebaat is bij eenzelfde 

type training. Door de diversiteit 

aan trainingsmogelijkheden is 

het mogelijk het gehele lichaam 

op gedegen wijze te trainen en 

te onderhouden. 

 
Ons centrum is in het bezit van 

een prachtige fitness ruimte, 

voorzien van de meest 

geavanceerde apparatuur Gym 

80. Apparatuur die bekend staat 

om zijn duurzaamheid, 

functionaliteit en veiligheid!  

Naast deze krachtapparatuur 

van Gym 80 beschikken wij ook 

over cardio apparatuur 

zoals computergestuurde 

loopbanden, steppers, fietsen, 

crosstrainers en concept roeiers.  

 

DPFC is aangesloten bij Fit!vak 

en heeft het Keurmerk Fitness, 

dus een deskundige begeleiding 

is gegarandeerd.  

 

Naast de professionele aanpak 

is het de beleving die telt!  

Wie voor DPFC kiest, kiest voor 

een omgeving waarin prettig 

getraind kan worden en waar je 

met aandacht geholpen wordt je 

persoonlijke doelen te bereiken.  

 

DPFC bestaat 25 jaar! 

25 jaar sportbeleving en 

ervaring. Hoe bijzonder is dat! 

 

DPFC  
Investeren in een gezonde levensstijl loont.  

Bedrijfsfitness is een uitstekend 

middel om het personeel en dus 

ook uw bedrijf gezond te houden. 

Investeren in een gezonde en 

effectieve levensstijl loont, zo 

blijkt uit onderzoek.  

Fitte medewerkers presteren 

beter, zijn minder vaak ziek & 

absent, zitten beter in hun vel     

en zijn productiever. 

Bedrijfsfitness bevordert 

teambuilding en kan tevens 

aantrekkelijk zijn voor de 

werknemers in verband met de 

groepskortingen op de 

contributie tarieven. DPFC 

bedrijfsfitness is een uitstekend 

middel om uw bedrijf op een 

gezonde manier in beweging te 

brengen en te houden. 

 

 

 

 

 

 

DPFC maakt een offerte op maat 
Alles is bespreekbaar. 

Wij bieden een op maat gemaakt 

pakket, voor elk bedrijf, voor elke 

werknemer. Duur contracten zijn 

niet noodzakelijk. U kunt ook een 

tijdelijk bewegingstraject bij ons 

inplannen of sport clinics boeken. 

Wilt u hier meer over weten en 

uitzoeken wat de beste oplossing 

zou kunnen zijn voor uw bedrijf? 

Laat onze vakmensen u dan 

helpen! Bel of mail ons voor een 

afspraak en wij komen kosteloos 

bij u langs! U kunt ons bereiken 

op het algemene telefoon 

nummer 010-4557995 met de 

duidelijke vermelding dat het 

gaat om een offerte en/of 

informatie over bedrijfsfitness.  

Contactpersoon is Sylvia v.d. 

Groenendaal.  Mailen kan ook 

naar sylvia@dpfc.nl 

 

 

Sporten bij DPFC tijdens of na het werk ..                                                        

Zet ons gezamenlijk in beweging en maakt ons fit & sterk 
Bedrijfsfitness & sport Jaar 2013 www.dpfc.nl 

 

‘Beweging door het werken met   

uw lichaam geeft u nieuwe          

energie en inzichten!’ 

mailto:sylvia@dpfc.nl


 

‘Voor hen die het lichaam 

niet langer alleen willen 

gebruiken om het hoofd te 

verplaatsen!’ 

 

 

Sporten bij DPFC 
   

Fitness kracht & cardio  training 
 

Spinning   

 
Barbell Strength   

 
Combi les   
 

Fit & Fun 55 +   
 

BodyART Stretch   

 
Pilates   

BODYSHAKE®   

 
Step aerobics   

 
High Intensity Step   

 
BBB & BBBB»  

 
Total Body Workout   

 
ZUMBA 

Buikspierkwartier   

 
Body & Mind   

 
Whipped into shape   

 
Core stability   

 
Hatha Yoga   

 
AED aanwezig in DPFC  
 
Heren en dames sauna 
 
Ruime receptie 

 

 

 

De sport visie van DPFC  

Los van het feit dat je van ieder modern centrum mag verwachten 

dat er op deskundige wijze wordt lesgegeven, is het ook van belang 

dat het centrum voor iedere doelgroep toegankelijk is. Of je nu te 

zwaar bent, 50+, liever groepslessen volgt dan individueel fitness 

of echt helemaal los wil gaan, alle facetten zijn bij DPFC aanwezig.  

 

Beweging door het werken met uw lichaam geeft u nieuwe  

energie en inzichten. Wij houden graag rekening met iedereen. 

Sommige van onze klanten verwoorden het als volgt: “het voelt 

als een warme deken” 

 
 

 

 

 

Sporten bij DPFC is the place 2 BE! 
010  4557997                                        Jaar 2013                                        www.dpfc.nl 
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