Aqua Vitaal
We zijn weer begonnen!
Sinds donderdag 4 juni 2020 zijn we weer van start gegaan met AquaVitaal in het
doelgroepenbad met kleine groepjes. Vanaf 24 augustus mogen er in het water weer meer
gasten dan 10 en hoeft er in het water geen afstand gehouden te worden. Zodra u op de
kant van het zwembad bent, dan weer wel afstand houden. De les duurt nog steeds een half
uur.
In het pand hebben we “éénrichtingsverkeer” aangebracht. U volgt bij binnenkomst de
normale route richting naar de garderobe van AquaFun, waar u weer ouderwets gebruik
mag maken van de kleine hokjes om u uit te kleden. Daarna gaat u via de tourniquet van het
25 meter bad, via kleedzaal nul naar de zwembaden. Na uw activiteit gaat u via een
kleedzaal weer terug naar de garderobe van AquaFun en verlaat u het pand via de centrale
trap.
Graag maken we de volgende afspraken met u;
• De veiligheid en gezondheid van onze gasten én medewerkers staat voorop.
• Kom niet met het openbaar vervoer.
• Alle basis regels als, handenwassen, 1,5 m afstand houden en thuisblijven bij klachten
worden nageleefd.
• De gasten onderling houden 1,5 m afstand van medewerkers en v.v. Uiteraard kunnen
gasten
uit één huishouden dicht bij elkaar zijn. In het water geldt geen afstandsbeperking!
• Kort na douchen is vanaf 24 augustus toegestaan. (Geen gebruik van shampoo en/of
douche
gel).
• Zorg dat u thuis de zwemkleding al aan heeft onder uw gewone kleding. Doe
gemakkelijke
bovenkleding aan, zodat u niet veel moeite hoeft te doen met uit- aankleden.
• Kom maximaal 10 minuten voor aanvang van de les naar binnen en scan uw ticket bij
de tourniquet van AquaFun
• Draag a.u.b. aangepast schoeisel, bijvoorbeeld slippers, zodat u de vloer niet vervuilt.
• De kleding gaat in een tas en kan daarna in een locker.
• Na de les kunt u via een van de kleedzalen terug naar de garderobe van AquaFun.
• U verlaat ons pand via het centrale trappenhuis. Op die manier hebben we een
éénrichtingsverkeer.
We kunnen ons goed voorstellen dat het spannend is om deel te nemen aan deze lessen.
Voor ons was het ook spannend om weer goed en veilig op te starten. De incasso’s gaan
weer per 1 september van start. Heeft u een 12 baden kaart, dan kunt u deze weer gaan
gebruiken.
Wij vragen uw begrip voor de afspraken en maatregelen die wij communiceren en gaan er
vanuit dat u zich daaraan kan conformeren. Mocht uit de praktijk blijken dat we afspraken

moeten wijzigen, dan zullen we dat doen en u opnieuw informeren. Alleen in goede
samenwerking kunnen we u weer laten zwemmen. De veiligheid en gezondheid staat voor
iedereen voorop!
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, stuur dan een mail naar;
sportiom@sportfondsen.nl. Uw mail komt dan bij uw docent terecht voor beantwoording.

