
PARTNER DEALS FOR YOU

Een conditietest is een waardevolle tool om gericht 

te trainen en concreet resultaten te meten

Return on Training Investment

Venice Beach + Energy Lab Ghelamco = partners 

Venice als premium gym school en Energy Lab als training support center gespecialiseerd in scans, 
conditietests en gepersonaliseerde trainingsschema’s voor recreatieve en professionele sporters.

1+1= 3

Zowel Venice als Energy Lab leveren high quality services die bovendien complementair zijn: 
training op basis van testing  en scans is een toegevoegde waarde naar sportieve resultaten toe. 

Als je exact weet wat je conditie/lichaamssamenstelling is zal je via een aangepast programma gerichter 

kunnen trainen. Met duurzame resultaten. Waarvan de evolutie ook objectief in kaart kan gebracht worden.  

Yes we love good deals
Dankzij de PARTNER DEALS kunnen Venice Beach leden vanaf nu voordelig gebruik maken van 
een selectie van de diensten van Energy Lab. 

What’s in it for you

• DXA scan 
40 euro ipv 50 euro

• DXA scan + voedingsconsultatie 
75 euro ipv 125 euro

• DXA scan + conditietest + trainingprogramma
175 euro ipv 225 euro

• My EnergyLab APP
5 euro voucher voor 12 weken ipv het gebruikelijke tarief van 12 euro



DXA SCAN                                                                                                                                                       

Analyse van de lichaamssamenstelling met nauwkeurige meetresultaten van de componenten waaruit 
het lichaamsgewicht is opgebouwd.  De verschillende types vetvrij weefsel (spieren, botten, organen, 
pezen, enzovoort) en het vetweefsel worden in kaart gebracht. Een DXA scan is relevant zowel voor 
recreatieve sporters als voor atleten. Omwille van de prestaties maar ook van de gezondheid.  
                                                                                                                                             
Voedingsconsultaties                                                                                                                               

Gepersonaliseerd wetenschappelijk en medisch verantwoord advies over gezonde voeding, 
sportvoeding, gewichtsverlies, gezond bijkomen, diabetes, lactose-intolerantie, vegetarisme, 
zwangerschap en voedselallergiëen.Om je persoonlijke doelstellingen efficiënter te bereiken zijn 3 

modules ontwikkeld.              
 
TEST Conditie                                                                                                                                                 

Gedetailleerde mapping van de conditie op basis van professionele testing via loopband en  fietsen. 
De resultaten van deze test dienen als basis voor een gepersonaliseerd trainingsprogramma dat stand 
van zaken optimaal matcht aan persoonlijke doelstellingen

MyEnergyLab                                                                                                                                                                

Online gepersonaliseerd trainingplatform voor lopers van alle niveaus. Voor duurzame resultaten op 
een leuke manier. Je raakt eraan verslaafd en voor je het weet loop je vlot een marathon. 

Detailinfo op energylab.be
                                                                                                                                           

MA – VR 7u – 22u | ZA 10u – 17u | ZO 10u – 13u30 
VENICE BEACH - GHELAMCO ARENA 

OTTERGEMSESTEENWEG-ZUID 808, BUS C11, 9000 GENT
WWW.VENICEBEACH.BE | INFO@VENICEBEACH.BE | 09 391 55 33

VENICE BEACH-GHELAMCO ARENA VENICEBEACH_GHELAMCOAREN A

Intekenen voor een SCAN of CONDITIETEST ?

Maak een afspraak 

via energylab.be/reserveren.html 
telefonisch op 0474/84.18.99

De betaling voor de Energy Lab formules gebeurt rechtstreeks met Energy Lab zelf.                                     

Laat weten dat je Venice Beach member bent en je korting wordt automatisch verrekend.


