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Blijf onbezorgd sporten met de
Sport Health Card binnen handbereik.
Onbezorgd kunnen en blijven sporten. De Sport Health Card
maakt dit voor jou waar.
Met jouw persoonlijke kaart genieten zowel jij als
je familie van exclusieve diensten.
In deze flyer vind je onze highlights, maar het overzicht
van onze diensten is echter nooit compleet. Er is zo veel
mogelijk! Geniet van unieke kortingen bij onze
partners, maar vooral van snelle, zorgvuldige en
betrouwbare dienstverlening. Afgestemd op jouw
persoonlijke wensen. Informeer gerust naar
wat wij voor jou kunnen betekenen.

KONINKLIJKE NEDERLANDSE
MOTORRIJDERS VERENIGING

Samen. Omdat we van motorrijden houden.
Dé vereniging voor motorrijdend Nederland
De Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) is het
hart van motorrijdend Nederland. Wij hebben een centrale en
relevante rol voor alle motorrijders, motorsporters en
motorliefhebbers met onze vijf kernwaarden:
PASSIE, AVONTUUR, SPORT, BETROUWBAAR en VOOR ALLE MOTORRIJDERS.
Wij zorgen dat jij onbezorgd jouw sport kunt blijven beoefenen.
Jij als KNMV-lid hebt recht op Sport Health Card. Een extra service
van de KNMV voor jou als sporter zodat alleen de beste zorg
goed voor je is. En je uiteraard snel op het zadel zit.

SPORT HEALTH CARD
WENSEN, DROMEN EN DOELEN VERWEZENLIJKEN

Healthcare
Niets is belangrijker dan jouw gezondheid. Wij zorgen voor een snelle en passende
oplossing voor jouw gezondheidsvragen, waarbij wij rekening houden met jouw
persoonlijke omstandigheden. Ons exclusieve servicenetwerk van zakelijke relaties en
persoonlijke contacten geeft jou toegang tot de beste medische specialisten. Van een
persoonlijk gezondheids- en vitaliteitsplan, een versnelde opname tot snelle diagnose
en behandeling van onverwachte gezondheidsklachten.

Travel
Een plek vinden, waar ook ter wereld,
waar je intens kunt genieten of jouw
ultieme race kunt rijden? Dat streven
wij na voor onze Sport Health Card
leden. Van een fantastische vakantie
met je familie tot een volledig verzorgd
trainingskamp. Op basis van jouw
budget stellen wij een reis samen die
perfect aansluit op al jouw wensen.
Uiteraard kunnen we ook alleen jouw
vliegticket of hotel reserveren. Ons doel
is ervoor te zorgen dat jouw reis een
onvergetelijke ervaring wordt.

Lifestyle
Dankzij ons unieke netwerk kun je
met vrijwel al jouw wensen bij ons
terecht. Onze service is grenzeloos: van
exclusieve toegang bij internationale
wedstrijden, kaartjes voor de Zwarte
Cross tot speciale zitplaatsen tijdens
Formule 1 races.
Wil jij naar een (uitverkochte) voetbalwedstrijd of een racewedstrijd?
Laat ons dan de mogelijkheden voor
je uitzoeken. Ook voor jouw theatervoorstelling, concert of museumbezoek
denken wij graag met je mee.

Wine Circle
Geniet dankzij de wijnkelderservice
van persoonlijk advies van onze
wijnadviseurs en krijg toegang tot
de kelders van vooraanstaande,
internationale wijnhuizen. Voor zowel
jou als je familie. De Wine Circle opent
de deuren van de beste chateaus en
wijngaarden ter wereld en neemt je
mee in de historie van de wijnboer.
Bestel ook op een eenvoudige manier
online de mooiste wijnen.

SPORT HEALTH CARD
De Lifestyle Service biedt
jou exclusieve toegang tot
geweldige evenementen
en races.
De Travel Service maakt
jouw training compleet
door verschillende extra’s
te bieden en je te ontzorgen.

Alleen jij verdient de
beste zorg van eersteklas
medisch specialisten met
de Sport Health Card.

Voor vragen en persoonlijke wensen kun je contact opnemen
middels onderstaande gegevens.
Telefoon: +31 (0)88 – 511 55 40 • e-mail: KNMV@pearlcard.com
Adres: Pearlcard, Koningslaan 52, 1075 AE Amsterdam, Nederland

