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Betreft: huisregels fitnesscentrum Back in Shape 
  
  

Badhoevedorp, 25-06-2020                 
  

  
Beste sporters,  
  
Het aftellen is begonnen! Volgende week woensdag openen wij weer onze deuren! Wij kijken er 
naar uit om u na 14 weken weer te mogen begroeten. Op advies van de branchevereniging zijn 
extra huisregels opgesteld. Wij hebben de belangrijkste items voor u uitgelicht en deze treft u 
onderstaand aan.  
  

Wijzigingen t.o.v. eerdere berichten 
De eerdere berichtgeving over het gebruik van de sanitaire ruimte is gewijzigd. De sanitaire ruimte 
mag wél gebruikt worden, mits er 1,5m afstand wordt gehouden. Dat betekent, dat u gebruik mag 
maken van het toilet en na het sporten mag douchen.  
  

Groepslessen en Back in Shape App 
Voor registratie van de groepslessen dient u gebruik te maken van onze app. De Back in Shape app 
is te downloaden via deze link: https://backinshapebadhoevedorp.onthat.app. Gebruik voor de 
registratie van de Back in Shape app uw e-mailadres dat bij ons bekend is. Als u hulp nodig hebt bij 
de registratie van de app, dan staan wij voor u klaar.  
De planning van het lesrooster is per 24 juni beschikbaar, op onze website en op de BiS app. Een 
aantal lessen wordt tijdens het zomerrooster (juli-augustus) buiten aangeboden. Dat staat vermeld 
in de Planner van de app.  
Tussen de groepslessen is er 15 minuten wisseltijd gereserveerd. Wij vragen u om niet té vroeg 
naar de les te komen en direct ná de les het pand te verlaten.  
  

Hygiëne 
Bij binnenkomst en vertrek vragen wij u om de handen te reinigen. Er hangen bij de in- en uitgang 
handbedienbare desinfectie dispensers. Na binnenkomst krijgt u van ons een microvezeldoekje en 
een flacon spray gevuld met desinfectie. Wij vragen u om, alle door u gebruikte apparatuur, na 
gebruik direct te desinfecteren. Graag het desinfectiemiddel eerst op het microvezeldoekje te 
spuiten voordat u de apparatuur desinfecteert. Na uw training levert u het microvezeldoekje en 
flacon spray weer in bij de uitgang.   
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Inchecken 
Zoals gebruikelijk bent u verplicht om in te checken. Als u geen sportpas meer heeft dan 
verschaffen wij voor een gereduceerd tarief van €2,50 een nieuwe sportpas. Door in te checken 
zijn wij in staat om met u in contact te komen, zodra er mogelijk een besmetting heeft 
plaatsgevonden. 
  

Gezondheidscheck 
Onderstaand vindt u de zogenaamde gezondheidscheck. Als u op een van de vragen ‘ja’antwoord, 
vragen wij u om thuis te blijven. Wij vragen sporters thuis te blijven als ze ziek zijn of in de 
afgelopen 72 uur ziek zijn geweest.  Voor ieder bezoek dient u deze vragen voor uzelf te 
beantwoorden. Verder vragen wij om de algemeen geldende regels van het RIVM bij besmetting 
aan te houden. 
  
Vraag en antwoord 
Wij hebben de meest gestelde vragen verzameld en verwerkt in een ‘Vraag en antwoord’ pagina 
op onze website. Via deze link kunt u de vragen inzien; https://www.backinshape.nl/vraag-en-
antwoord-back-in-shape/.  
Staat uw vraag er niet bij? Dan verzoeken wij u om uw vraag te mailen naar info@backinshape.nl.  
  

Openingstijden 
Wij zijn van maandag tot en met donderdag van 7:00 – 22:00 uur geopend. Op vrijdag van 7:00 – 
21:00 uur en in het weekend van 8:30 – 13:00 uur.  
  

Tot slot 
In de eerste week zetten wij extra medewerkers in om u te helpen. Het ‘nieuwe normaal’ is voor 
iedereen even wennen, maar we vertrouwen erop dat we met alle sporters weer plezierig kunnen 
trainen in ons fitnesscentrum.  
  
Wij kijken er naar uit u weer te mogen begroeten bij Back in Shape! 
  
Sportieve groet,  
 
Sander Schelling & Bas van Houten  
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Bijlage 1: huisregels fitness 
  

● Bij binnenkomst desinfecteren de leden hun handen, er hangt een dispenser bij de 
ingang.   

● Bij de receptie liggen flacons en microvezeldoekjes klaar, u wordt verzocht een flacon en 
doekje mee te nemen.  

● U wordt verzocht zoveel mogelijk in sportkleding te komen, daarmee voorkomen we 
drukte in de kleedkamers.  

● Voor de lockers in de dameskleedkamers hebben we muntjes aangeschaft die nu 
standaard in de lockers zitten. Deze zijn eigendom van Back in Shape.  

● Gebruik van een handdoek is verplicht.  
● Er zijn vaste looproutes, zodat kruisverkeer zoveel mogelijk wordt voorkomen. 
● U wordt verzocht om na gebruik van een apparaat en/of materiaal het gebruikte schoon 

te maken. Spuit het desinfectiemiddel eerst op uw microvezeldoekje alvorens u de 
apparatuur weer desinfecteert.  

● Na afloop van de training dient u direct de zaal te verlaten. De nieuwe uitgang wordt 
alleen tussen 7:00 - 18:00 uur gebruikt.  

● Bij de nieuwe uitgang hangt ook een kastje met desinfecterende spray 

● Inleveren van microvezeldoekje en spray gebeurt bij de uitgang 
  

Reserveren voor de fitness: 
● Reserveren voor de fitness is niet nodig. Voor zover bekend is kunnen wij 30 

fitnessklanten op hetzelfde moment aan. Zelfs op drukke momenten zijn er in het 
verleden geen 30 klanten tegelijk aanwezig geweest. 

● Indien er geen sprays beschikbaar zijn dan betekent dat, dat het aantal van maximaal 30 
personen is bereikt. U dient dan even buiten te wachten.  
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Bijlage 2: huisregels groepslessen 
  

● U wordt verzocht niet eerder dan vijf minuten voor aanvang naar BiS te komen.  
● Leden nemen zoveel mogelijk eigen materiaal mee (zoals yogamat, dekens etc) 
● Gebruik van meditatiekussen kan met een grote handdoek er overheen. 
● De yoga blokken en riemen kunnen goed schoongemaakt worden en mogen om die 

reden gebruikt worden. 
  

Reserveren voor groepsles: 
● Er kunnen in zaal 1 (groepsleszaal) 14 leden en 1 docent. 
● De outdoorlessen hebben een maximum van 30 deelnemers. 
● De aerobicszaal is afgeplakt in blokken waarin de sporter vrij uit kan bewegen. 
● Langs de lange en korte spiegelkant zal een looppad komen voor de docenten, zodat zij 

de ruimte hebben om heen en weer te lopen.  
● Leden kunnen via de Back in Shape app reserveren, de app is via onze website te 

downloaden.  
● In de Planner van de BiS app wordt 9 dagen vooruit gepland. Dat betekent dat er per dag 

een nieuwe dag bijkomt. Het volledige zomerrooster staat op de website.  
 

  
Bijlage 3; Triage vragen 
 

1. Had je een of meerdere covid-19 klachten in de afgelopen 24 uur? 
2. Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten? 
3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld? 
4. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het 

nieuwe coronavirus is vastgesteld? 
5. Heb je een huisgenoot /gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je in de 

afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?  
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