
Voor meer info en alle 
randvoorwaarden surf naar  

www.LMPlus.be 
of contacteer ons

Terugbetaling tot 25 euro + 
sportwaardebon van 25 euro

VOEDINGS- EN  
DIEETADVIES TOT 60 euro 
Je gewicht in balans houden is soms een 
hele uitdaging. LM Plus helpt je je doel te 
bereiken door tot 60 euro te voorzien voor 
dieetadvies. Je kan kiezen uit een korf van 
4 diensten, die onderling gecombineerd 
mogen worden: diëtist, Wellness that 
Works, Infraligne of bodystyling. 

VU: Johan Van Tittelboom, Kalkoven 22, 1730 Asse Versie september 2019

Sportprikkel

LM Plus draagt sporters en 
mensen die frequent  
bewegen een warm hart toe. 
Want beweging helpt actief 
voor een gezonde levensstijl. 
Dankzij de Sportprikkel  
geniet je van een tussenkomst 
voor jouw sportieve inzet en 
ontvang je daarbovenop nog 
een sportwaardebon. 



Jouw voordeel bij LM Plus!

LM Plus geeft een tussenkomst van maximum 25 euro* 
per persoon per kalenderjaar ongeacht jouw leeftijd  
wanneer je actief aan sport doet en hiervoor lid-,  
aansluitings- of abonnementsgeld moet betalen.  

 · Download het aanvraagformulier Sportprikkel  
via www.LMPlus.be, vraag het aan op 0800 17 417,  
via info@LMPlus.be of haal het in jouw vertrouwde  
LM Plus-kantoor op. 

 · Laat het aanvraagformulier Sportprikkel volledig door 
jouw sportclub of de organiserende sportinstelling 
invullen. Laat dit document ook door jouw sportclub 
afstempelen.   

 · Bezorg daarna het ingevulde aanvraagformulier 
Sportprikkel terug aan LM Plus: 

 ~ in jouw vertrouwde LM-kantoor;
 ~ via de LM-brievenbus;
 ~ via post naar LM Plus, Kalkoven 22, 1730 Asse. 

Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, 
wordt de tussenkomst van maximum 25 euro 
op jouw rekening gestort en ontvang je een 
sportwaardebon van 25 euro voor de  
Zorgboetiek.  

Van boorlingen die baby- 
zwemmen tot senioren die 
wekelijks petanquen... 
Ongeacht je leeftijd, LM Plus 
geeft je dat sportieve duwtje  
in de rug.  

? HOE VRAAG IK  DE 
SPORTPRIKKEL AAN?

Wist  
je dat?

Naast de Sportprikkel ontvang
 je nog een sportwaardebon van
 25 euro. Deze waardebon kan je
 omruilen in onze Zorgboetiek 
 winkels of via:  
 www.zorgboetiek.be. 

Voor wie? Dit is van toepassing bij: 

  een erkende sportclub**;
  een fitnesscentrum***;
  babyzwemmen;
  een joginitiatie; 
 sportactiviteiten aansluitend aan de schooluren  
 en waarvoor aansluitingsgeld wordt betaald.

De lijst van erkende sporten is terug te vinden op  
www.LMPlus.be. 

*De tussenkomst is maximum 25 euro en kan nooit meer zijn dan het  
werkelijk betaald inschrijvingsgeld. De tussenkomst in het lidgeld wordt  
enkel betaald wanneer je als lid bij LM Plus bent aangesloten op het  
ogenblik dat je lidgeld voor de sportinstelling hebt betaald. 
**De erkenning van de sportclub kan nationaal, regionaal of gemeentelijk zijn. 
***Een Sportprikkel voor fitness wordt enkel toegekend bij de aankoop 
van een abonnement van minstens drie maanden of bij aankoop van een 
beurtenkaart van minimum tien beurten. 


