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Badhoevedorp, 31 maart 2020 
 
 
 
Onderwerp: compensatieregeling 
 
 
Beste sporter, 
 
Zoals bekend is het sluiten van de sportschool een beslissing vanuit de overheid, als 
gevolg van het coronavirus. Dat is voor elke sporter en medewerker van Back in Shape 
een teleurstellende, maar begrijpelijke beslissing.  
 
In deze moeilijke tijd zijn de inkomsten uit abonnementen voor onze bedrijfsvoering 
cruciaal. Van veel abonnementhouders ontvangen wij spontaan berichten dat zij voor het 
volledige bedrag lid zullen blijven. Dit waarderen wij zeer! 
 
Zoals 20 maart jl. aangegeven willen wij graag ons beleid t.a.v. de lopende abonnementen 
met u delen. Wij kunnen géén abonnementen opschorten. Wij zijn wel van mening dat wij 
u een tweetal opties m.b.t. uw abonnement moeten voorleggen en wel de volgende: 
  
Optie 1: 
U continueert uw abonnement onder dezelfde voorwaarden. Wij incasseren zoals 
gebruikelijk maandelijks het abonnementsgeld. U hoeft niets te doen.  
 
Optie 2: 
Wij verlenen een korting van 50% op uw abonnement gedurende de maanden waarin wij 
verplicht gesloten moeten zijn wegens het coronavirus. De eerstvolgende incasso, eind 
april 2020, is de eerste maand waar dit betrekking op heeft. Als u hiervan gebruik wilt 
maken dan ontvangen wij graag een e-mail naar info@backinshape.nl. Vermeld daarin,  
vóór 24 april 2020, uw naam, geboortedatum en/of lidnummer. 
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In de tussentijd staan wij niet stil en bieden wij u het volgende aan: 
 
Facebook  
Via Facebook plaatsen wij verschillende lessen, zoals yoga, bodyshape en dance & 
shape. Wij zien, dat deze lessen in een behoefte voorzien en het leuke is dat inmiddels 
hele families met elkaar de lessen aan het volgen zijn. Heel goed! 
De lessen zijn ook zonder Facebook account te volgen, via onderstaande link: 
https://www.facebook.com/pg/BackInShape.Badhoevedorp/videos/?ref=page_internal 
 
Website 
Op onze website zijn diverse lessen en oefeningen terug te vinden. Het is ook mogelijk om 
telefonisch te overleggen met onze fitnessinstructeurs over de invulling van uw 
aangepaste trainingsprogramma. De instructeurs zijn te bereiken via tc@backinshape.nl. 
 
Fysiotherapie 
Onze fysiotherapeuten zijn beschikbaar voor acute en noodzakelijke zorg. Valt u niet 
binnen het risicoprofiel, dan het is mogelijk om oefentherapie toe te passen tijdens uw 
revalidatie. Wij verzorgen ook telefonische en/of videoconsulten. Middels videoconsulten 
beoordelen wij bijvoorbeeld uw zithouding, als u noodgedwongen vanuit huis moet 
werken.  
 
Mocht u vragen hebben dan vernemen wij dat graag en hopen wij u snel weer bij Back in 
Shape te mogen begroeten.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens het voltallige team van Back in Shape, 
 
 
 
Sander Schelling & Bas van Houten 
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