
MEMO Augustus 

Bedrijfswijziging 

Alle activiteiten worden tot op heden nog uitgevoerd door eenmanszaak 

SPC Amsterdam. Per 1 oktober zullen de Personal training activiteiten 

worden uitgevoerd door het bedrijf SPC Personal training B.V. 

 

Nieuwe logo 

Misschien heb je het zelfs al voorbij zien komen. Bij een nieuw bedrijf 

hoort ook een nieuw logo. We zijn super trots op ons nieuwe logo. We 

zijn ook heel erg benieuwd wat jij ervan vindt.  

 

Nieuwe website 

Steeds meer gegevens zullen we overzetten naar onze nieuwe website: 

www.spcpersonaltraining.nl 

 

BTW tariefstelling 

Ook de tariefstelling zal wijzigen. Van 0% naar 21% btw.  

SPC Amsterdam stond namelijk altijd geregistreerd als 

fysiotherapiepraktijk, waardoor de ondernemingsactiviteiten in bijna alle 

gevallen werden vrijgesteld van BTW. Je hebt dus altijd 0% btw betaald.  

 

De vrijstelling van BTW geldt niet voor SPC Personal training BV.  

Het tarief voor Personal training zelf wijzigt niet, maar de tariefstelling 

voor de BTW die over dit bedrag betaald wordt wel. Voorheen betaalde 

je altijd excl. 0% BTW. Dit wordt nu excl. 21% BTW. We geven hieronder 

een rekenvoorbeeldje om te illustreren wat dit exact betekent. 

 
Rekenvoorbeeld 

Oude situatie: €58,- + 0% BTW = €58,- 

Nieuwe situatie: €58,- + 21% BTW = €70,18 

 

Wijziging betaalsituatie 

Het zal niet meer mogelijk zijn om contant bij ons te betalen. Gezien de 

COVID-pandemie worden er alleen maar betalingen middels IDEAL en 

automatische incasso geaccepteerd. 

 

 

  

http://www.spcpersonaltraining.nl/


MEMO Augustus 

Challengemaanden 

De maanden september, oktober, november en december komen we 

elke maand met een leuke en uitdagende challenge die je gaat helpen 

om jouw doelen nog sneller te bereiken. Voor de meest recente 

challenges kun je terecht op onze website: 

www.personaltraining.nl/challenge 

 

Outdoor seizoen 

Het outdoor seizoen is voorbij. Per 1 september zullen wij de trainingen 

weer zoveel als mogelijk indoor hervatten. Ook houden wij de COVID-

maatregelen nog steeds scherp in acht. Voor het team hebben wij 

hiervoor een COVID-protocol opgesteld. Soms zullen wij nog wel de 

keuze maken om enkele oefeningen buiten te doen. Deze keuze kan 

genomen worden in het belang van de veiligheid, het COVID-protocol of 

simpelweg omdat de oefening passend is bij jouw work-out. 

 

Buiten wachten 

Indien het maximumaantal mensen in de ruimte is bereikt kunnen wij jou 

vragen om buiten te wachten. Probeer om “buiten te wachten” te 

voorkomen, niet te vroeg te verschijnen, maar stipt op tijd! 

 

Roosterwijzigingen 

Omdat we continu investeren in de kwaliteit van onze begeleiding gaan 

veel van onze collega’s nog steeds naar school. Voor een groot gedeelte 

van het team is de schoolperiode weer aangebroken. Dit betekent dat we 

op korte termijn een aantal roosterwijzigingen zullen doorvoeren. Het 

meest recente rooster vind je altijd op de website: 

www.spcpersonaltraining.nl/rooster 

 

Memo-updates 

We proberen je aan het einde van elke maand te voorzien van een 

aantal belangrijke updates. Deze voorsturen we per e-mail en hangen 

we op de locaties. Heb je een memo gemist of wil je deze teruglezen? 

Wij plaatsen deze ook altijd op de website: 

www.spcpersonaltraining.nl/memo 

 

Heb je vragen over één van de onderwerpen in bovenstaande memo? 

Stuur ons een mailtje op info@spcamsterdam.com 

http://www.personaltraining.nl/challenge
http://www.spcpersonaltraining.nl/rooster
http://www.spcpersonaltraining.nl/memo

