
 

Betreft: (her)opening fitnesscentrum Back in Shape 
  
 
Badhoevedorp, 28-05-2020   
 
 
  
Beste sporters,  
  
Allereerst willen wij u via deze weg bedanken voor uw geduld en loyale opstelling naar 
Back in Shape, hierdoor kunnen wij ons volledig blijven richten op uw sport en herstel!  
  
Wij zijn dolblij met de beslissing van de overheid om de sportschool te openen op 1 juli 
2020 en niet op de eerder aangegeven datum van 1 september 2020.   
De (her)opening van de sportschool vraagt enige aanpassing van iedereen. Voor ieders 
veiligheid en gezondheid hanteren wij strikt de richtlijnen van de branchevereniging NL 
Actief. De belangrijkste punten hebben wij voor u op een rijtje gezet.  
  
Uitbreiding / nieuwe uitgang 
In de afgelopen periode hebben wij niet stil gezeten. De sportschool is uitgebreid met een 
nieuwe fitnesszaal van ruim 100m2!  Hierdoor kunnen wij voldoen aan de richtlijn om 1,5 
meter afstand te houden tussen alle fitness toestellen waardoor het mogelijk is om het 
maximaal aantal toegestane sporters toe te laten. Door deze uitbreiding is het voor ons ook 
mogelijk geworden om een extra uitgang te creëren.  Tussen 7:00 uur en 19:00 uur is de 
uitgang bij zaal 3. Dit staat duidelijk aangegeven. Na 19:00 uur kunt u gebruik maken van 
de reguliere in- en uitgang.  
  
Maximum aantal sporters  
De coronamaatregelen hebben ook invloed op het maximum aantal sporters in de 
sportschool.  
Op basis van de richtlijnen van de branchevereniging kunnen wij een maximum aantal 
leden tegelijkertijd toelaten in ons fitnesscentrum, dat is exclusief de groepslessen. Het kan 
dus zijn, dat u even moet wachten.  Op basis van onze ervaringen en gegevens vóór 
corona tijd, verwachten wij geen tot minimale wachttijden. Om eventuele wachttijden te 
voorkomen bedraagt de maximale tijd om te sporten op dit moment 60 minuten.  
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Koffieruimte / wachtruimte 
De koffieruimte is omgetoverd tot wachtruimte voor onze cliënten/patiënten. Het is 
voorlopig niet toegestaan om voor of na het sporten gebruik te maken van deze 
faciliteiten.  
Wij hopen de ‘loungeruimte’ snel weer te openen voor een kopje koffie/thee na het 
sporten.  
  
 
Groepslessen en Back in Shape App 
Een aantal groepslessen wordt dubbel aangeboden waardoor enerzijds de groepen kleiner 
worden en anderzijds iedereen in de gelegenheid blijft om de groepslessen te volgen. 
Voor de groepslessen geldt, dat u zich dient te registreren via de Back in Shape 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. Een van onze collega’s helpt u dan bij het 
registreren.  
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 en sanitair 
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 ook een 
microvezeldoekje en een flacon spray gevuld met desinfectie. Wij vragen u om alle door u 
gebruikte apparatuur na gebruik direct te desinfecteren. Na uw training levert u het 
microvezeldoekje en flacon spray weer in bij de uitgang. Wij vragen u om in sportkleding 
naar Back in Shape te komen. De kleedruimte is alleen bedoeld om uw jas op te hangen. 
Douchen is helaas niet toegestaan, deze ruimten worden afgesloten. De toiletten zijn alleen 
beschikbaar in uiterste nood.  
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Compensatieregeling 
Als u gebruik maakt van de compensatieregeling dan loopt de regeling nog een maand 
door om de incasso van maart te compenseren.  
  
Tot slot 
In de eerste weken zetten wij extra medewerkers in om u te helpen. Wij hopen u snel weer 
te zien in het fitnesscentrum. 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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