
 

Type licentie Full  

 

Revalidatie & 

Preventie 

Groei & 

Prestatie 

Hoog Volume 

(max. 2500 

accounts) 

 Ideaal voor fysio’s, clubs en 
ziekenhuizen 

Ideaal voor fysio’s en 
personal trainers 

Ideaal voor clubs 
en federaties 

Ideaal voor 
intensief gebruik 

Revalidatie & preventie      

Revalidatie en return to 
sport screenings  

V V  V 

Preventie screenings  V V  V 

Evidence-based test sets 
inbegrepen 

V V  V 

Integreer je eigen kennis 
door tests, test sets en 
benchmarks toe te voegen 

V   V 

     

Talent & groei  Kan toegevoegd 
worden aan €125 

  

Sportprestatie screenings V   V V 

Bio-banding, 
maturiteitsberekening en 
biologische leeftijd 
berekening 

V  V V 

Groei opvolging met growth 
tracker 

V  V V 

     

Extra functionaliteit     

Exporteer data naar Excel V V V V 

Zet 20% van niet gebruikte 
voorafbetaalde accounts 
over naar volgend jaar 

V   V 

30% korting op onze expert 
training voor alle collega’s 

V   V 

Sub organisatie inbegrepen 
(€200 per extra) 

1   3 

Eigen branding (€1000 
extra) 

   V 

     

Prijs per jaar (€, BTW excl.)    7.500 

     

Incl. 50 accounts   1.135 
= €1,9/maand/account 

 

775 
= €1,3/maand/account  

490 
= €0.8/maand/account 

 

Incl. 100 accounts  1.520 1.160 735  

Incl. 150 accounts  1.905 1.545 980  

Incl. 200 accounts  2.295 1.935 1.225  

>200 accounts  Neem contact op 



 

Wat is inbegrepen in de licentieprijs? 
 Onbeperkt aantal testeraccounts (= gebruikers met toegang tot alle gegevens) 

 Onbeperkt testen, opvolgen en trainingsprogramma’s maken voor atleten en patiënten met een 

actieve account. 

 

Basis functionaliteit in alle licenties 

Oefeningen: 

Bibliotheek met meer dan 500 oefeningen met 
video’s & protocols 

Creëer je eigen trainingsprogramma’s en 
templates 

Voeg je eigen oefeningen toe 

Digitale feedback van patiënt mogelijk 

 

Data toegang: 

Online app voor data invoer 

Importeer atleten/patiënten vanuit Excel 

Patiënten kunnen inloggen op het platform en 
hun rapport en programma bekijken 

 

Extra atleet/patiënt accounts  
Extra verbruik wordt aangerekend op het einde van elk abonnementsjaar aan een vaste prijs van €5 (Groei 

& Prestatie) en €10 (Revalidatie & Preventie en Full) per account (excl. BTW). Als niet alle accounts worden 

gebruikt, kan voor sommige abonnementsformules tot 20% worden overgedragen naar het volgende jaar. 

Expert opleiding 
Tijdens onze 2-daagse Expert training leer je alles over de laatste evidence-based inzichten op het gebied 

van blessurepreventie en return-to-sports screening. De theoretische achtergrond, werken met het 

platform en vooral het praktisch afnemen van tests komen aan bod voor verschillende sporten en 

blessures. 

Onze opleiding tot Certified Expert in injury prevention & return to sport screening is bedoeld voor 

fysiotherapeuten, artsen en andere (paramedische) professionals met een focus op sport en met interesse 

in het toepassen van wetenschappelijk onderbouwde screening bij sporters van elke leeftijd, niveau of 

discipline. Check de opleidingsdata online op https://hylyght.com/en/academy. Prijs in België: €450 per 

persoon; voor 3 of meer deelnemers van dezelfde praktijk zijn kortingen beschikbaar. On-site training is 

mogelijk in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Turks of Spaans vanaf 6 deelnemers. 

Extra opties 
Bijkomende opties zijn beschikbaar voor elke licentie: 

 3 jaar contract (jaarlijks afgerekend): 10% korting op het totaalbedrag 

 White label (je eigen platform, geen Hylyght branding): €1000/jaar, min. 3 jaar contract 

https://hylyght.com/en/academy


 

 Sub-organisatie (bv. voor een sportclub of andere) met gescheiden data (GDPR compliant): neem 

contact op voor een offerte op maat. 
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