De Fitnessclub mag per 1 juli weer open. We hopen je dan ook snel weer te mogen ontvangen.
Een van de voorwaarde om weer open te mogen is dat er gereserveerd dient te worden voor een
bezoek aan de Fitnessclub. Dit geldt voor alle leden van de Fitnessclub, zowel voor groepslessen als
fitnessmomenten. Squash werkt via de manier zoals je voorheen gewend was. Zonder reservering is
er helaas géén toegang mogelijk. Deze link is persoonlijk en kan gebruikt worden om voor 2
momenten in te schrijven. Na je bezoek aan de Fitnessclub ontvang je automatisch een bericht met
een nieuwe link om je opnieuw aan te melden voor een sportmoment (groepsles of fitness). Via
onderstaande link kan je een sportmoment plannen:
Mocht je geen link hebben ontvangen kun je deze opvragen via de receptie van onze fitnessclub.
Iedere sporter zorgt ervoor dat hij/zij binnen het afgesproken tijdsblok van 1 uur en 15 minuten het
complex betreedt, traint en weer vertrekt. Bij binnenkomst graag eerst melden bij de receptie. Hier
wordt jouw reservering gecontroleerd. Aankomst in het fitnesscentrum vindt niet eerder plaats dan op
de afgesproken starttijd en voor groepslessen is dit maximaal 5 minuten vooraf. Indien je te vroeg bent
zullen de medewerkers je verzoeken om buiten het complex te wachten.
Helaas kunnen we de veiligheid omtrent het Coronavirus in bepaalde ruimten niet waarborgen. Zo
blijven de kleedruimten en de Wellness voorlopig nog even gesloten. Dit doen wij voor jou en onze
medewerkers. Heb je de Upgrade Wellness dan wordt je hiervoor niet geïncasseerd. Ook wordt de
upgrade AquaSportief niet geïncasseerd in verband met het zomerrooster. Banenzwemmen is wel
mogelijk tegen betaling. De andere incasso's worden vanaf opening weer hervat. Waar nodig worden
foutieve incasso's gecorrigeerd en worden de abonnementen met contante betalingen verlengd met
de maanden die we dicht zijn geweest.
Kom met sportkleding naar de club en laat je persoonlijke spullen thuis. Vergeet ook geen handdoek
mee te nemen, dit is verplicht. Er zijn geen lockers aanwezig en het is niet mogelijk om je spullen bij
de receptie achter te laten. Tot slot hebben we een nieuw parkeersysteem, iedereen met een
parkeerkaart mag deze omruilen voor een nieuwe kaart bij de hoofdreceptie.
Wij hebben er heel veel zin in om weer aan de slag te gaan. Hopelijk zien we jullie snel weer bij ons in
de club! Het is veel informatie dus mocht je vragen hebben dan kun je mailen naar
fitnessreceptie.sportiom@sportfondsen.nl
Team Fitnessclub Sportiom

