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Stephanie Terzo

Even mezelf voorstellen

Ik ben Stephanie, oprichtster van Tone Time Pilates. 
Ik ben een echte "fitnessaddict" en naast mijn passie
voor Pilates, speel ik ook competitief basketbal, ga ik
heel graag joggen en wandelen en durf ik gerust eens
met gewichten te spelen. Sport is voor mij pure
ontspanning en een manier om even terug tot mijzelf
te komen, zeker na een hectische dag.

Ook voeding is een grote passie van mij. Ik ben
jarenlang op zoek geweest naar een goede balans
tussen sport en gezond eten, en zo is mijn liefde voor
gezond koken ontstaan.  

Ik haal energie uit het helpen van anderen

Ik hou ervan om mijn kennis te kunnen delen en ik
krijg energie uit het helpen van anderen, om ook hen
te begeleiden naar een gezonde balans en een
gezondere levensstijl. Dit is de reden waarom ik naast
mijn carrière als beroepsmilitair ook begonnen ben
met personal coaching en het geven van groepslessen
in bijberoep. 
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Mijn Visie

Personal coaching is niet enkel het
begeleiden van klanten en hen daarna
aan hun lot overlaten. Het is mijn
bedoeling om samen met jou op zoek te
gaan naar een nieuwe levensstijl en
nieuwe gezonde gewoonten, die je de
rest van je leven kan volhouden. 

Mijn Missie

Het is mijn missie om elke klant na elke
sessie met een ontspannen en voldaan
gevoel terug naar huis te laten keren. Ik
vind het heel belangrijk om lessen en
programma's aan te bieden die leuk en
effectief zijn, zodat je telkens met veel
plezier uitkijkt naar de volgende. 
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Stap 1: Vragenlijst

Vooraleer we afspreken voor
het intake gesprek, bezorg ik
je een formulier met enkele
vragen, zodat ik me kan
voorbereiden op onze
afspraak. 

Stap 2: Intake gesprek

We zitten een uurtje samen om
de vragenlijst te bespreken, ik
leg je uit hoe ik graag te werk ga
en jij kan ook al je vragen aan
mij stellen. Samen maken we
een plan op dat bij jou past.

Stap 3: Eerste training

Tijdens het intake gesprek
maken we een afspraak voor
onze eerste training samen.
De training kan plaatsvinden in
de studio, bij jou thuis of elders
en duurt altijd ongeveer 1 uur.

Let's Work
Together



Welke
tools krijg
je allemaal
van mij?

Privélessen

Je krijgt van mij 10 privélessen op
maat. Het aantal keren per week dat
we samen trainen is afhankelijk van je
eigen wensen.

Trainingsschema

Afhankelijk van het aantal keer per
week dat je wil trainen, krijg je naast
onze lessen samen, ook een
trainingsschema voor thuis.

Voedingsadvies

Je krijgt van mij begeleiding op het
vlak van voeding, verschillende
gezonde recepten en tips. 

Opvolging

Ik volg je nauwgezet op en stuur bij
afhankelijk van je vooruitgang en van
hoe je je voelt. 
Indien je het wenst, meet ik je
periodiek op.



SOLO OF DUO Traject

Je kan solo bij mij terecht voor
personal coaching, maar een duo-
traject is ook zeker mogelijk.

Aanbod

- 10 Privélessen
- Work-out schema
- Voedingsadvies
- Opvolging
- Gratis intake gesprek

Tarieven

SOLO: 480 euro
DUO: 850 euro
(Afbetalingsplan mogelijk)

Tarieven



Respect yourself, love
yourself, because there
has never been a person
like you and there never
will be again.

Osho
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Email

info@tonetimepilates.be

Website

www.tonetimepilates.be

Phone

(+32) 4 97 90 47 26


