
Matrixx Studio’s

STUDIO’S

De beste beloning  
voor hard werken is  
sport en ontspanning

Een vitale, tevreden werknemer brengt vele 

voordelen! Met Matrixx zakelijk zorgen wij 

ervoor dat we deze voordelen samen met jouw 

werknemer gaan realiseren.

Jouw partner om persoonlijke én 

bedrijfsmatige doelen te behalen.

Wij nodigen je graag uit om bij ons 

langs te komen! Laat ons weten 

wanneer het past, dan maken wij 

graag tijd vrij om de voordelen van  

Matrixx Zakelijk  

uit te leggen.

Tot snel!

Egelskoog 2

1822 BM Alkmaar

info@matrixxstudios.nl

Wij willen sport toegankelijk maken voor 

alle bedrijven in onze omgeving. Zodat 

werkgevers de kans hebben hun bedrijf, 

door middel van fitte, energieke en 
tevreden werknemers verder te  

laten groeien.

Goed voor werkgever...

Actieve en gemotiveerde werknemers 

zorgen voor een gezonde toekomst van je 

bedrijf. En als je gezond gedrag stimuleert, 

vergroot je ook de productiviteit. 

... en werknemer

Ieder mens wil gezond leven! Daarnaast 

verwachten werknemers tegenwoordig ook 

goede arbeidsvoorwaarden, waarbij welzijn 

een belangrijke rol speelt. 

Onze missie

Meer info? 

Neem contact met ons op. 

We helpen je graag!



STUDIO’S

Investeren in fitheid loont, 
werknemers zijn minder snel  
ziek en productiever. Daarnaast 

brengt het ook belastingvoordeel  
met zich mee, waardoor de drempel 

voor je werknemer lager is om te 

gaan bewegen!

Er zijn echter meer voordelen te benoemen

Matrixx Zakelijk:  
win/win voor uw bedrijf 

én uw werknemers

Door mensen bewust te maken van hun  

houding en gewoontes, en door ze fysiek 

sterker te maken, kunnen ze doelen behalen 

die ze zelf niet of nauwelijks hadden verwacht.

Wij geloven dat persoonlijke aandacht en 

oprechte betrokkenheid essentieel is om  

sporters gemotiveerd te houden.

Door de lat voor onszelf hoog te leggen, zorgen 

wij er tevens voor dat onze sporters maximaal 

worden uitgedaagd en ondersteund.

Na de les loopt iedereen met vernieuwde 

energie en een brede glimlach  

de deur uit.

Wat wij belangrijk vinden

Matrixx Studio’s staat voor trainen onder 
professionele begeleiding en met oprechte 

betrokkenheid. 

Wij bieden een gevarieerd sportaanbod, met 

o.a. personal training, crossfit, smallgroup, 
pads training, massage en mama kracht. 

Alle sportlessen worden bij ons gegeven door 

enthousiaste, gecertificeerde trainers. 

Over Matrixx Studio’s

“Ik was mij er niet van bewust dat het 

aanbieden van sport zo veel voordelen voor  

mijn bedrijf zou bieden”, is één van de 

reacties die wij vaak horen als we in gesprek 

gaan met werkgevers.

Voordelig sporten onder begeleiding kan 

een doorslaggevende reden zijn om 

voor jouw bedrijf te komen werken. 

Als werkgever kun je profiteren  
van belastingvoordeel  

en/of werkgeversbijdrage, wij vertellen 

graag welke mogelijkheden er zijn.


