Badhoevedorp, 14-12-2020
Betreft: tijdelijke sluiting fitnesscentrum Back in Shape

Beste leden,
Allereerst willen wij u via deze weg hartelijk bedanken voor uw medewerking bij het opvolgen van
alle corona-regels binnen Back in Shape. Zoals u weet zijn alle sportscholen wederom verplicht om
hun deuren te sluiten tot en met 19 januari 2021.
Via deze weg willen wij graag ons beleid t.a.v. de lopende abonnementen met u delen. Wij bieden
u graag een tweetal opties m.b.t. uw abonnement aan:
●

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 weken waarin wij
verplicht gesloten zijn wegens het corona virus. De eerstvolgende incasso, eind
december 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 21 december 2020, uw naam, geboortedatum en/of lidnummer.
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In de tussentijd staan wij niet stil en bieden wij u net als in het verleden het volgende aan:
Website
Op onze website bieden wij verschillende lessen aan, zoals yoga, bodyshape en dance & shape. Via
onderstaande link met als wachtwoord (bis) kunt u gebruik maken van onze lessen:
https://www.backinshape.nl/bis-pagina/.
Fysiotherapie
Onze fysiotherapeuten blijven beschikbaar en ook de fitnesszaal zal voor de fysiotherapeuten
toegankelijk blijven. Heeft u fysieke klachten en/of conditieverlies of is uw verwachting dat er
conditieverlies optreedt en wilt u dit voorkomen? Neem dan contact op via telefoonnummer
020 - 449 29 69 en maak een afspraak bij één van onze fysiotherapeuten. Ook verzorgen wij
telefonische en/of videoconsulten indien het voor u niet mogelijk is om naar Back in Shape te
komen.
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.
Wij hopen dat u begrip heeft voor onze situatie. Wij verzekeren u dat wij er alles aan doen om na
deze onzekere situatie terug te keren naar uw oude en vertrouwde sportomgeving.
Inmiddels danken wij u voor uw begrip en beloven wij u op de hoogte te houden van nieuwe
ontwikkelingen en maatregelen op onze website. Mocht u vragen hebben dan vernemen wij dat
graag en hopen wij u snel weer bij Back in Shape te mogen begroeten.
Sportieve groet,
Bas van Houten & Sander Schelling

CONTACT:
Lorentzplein 46, 1171 BB Badhoevedorp
T: +31 (0) 20 449 29 69
www.backinshape.nl
info@backinshape.nl

BACK IN SHAPE BV:
IBAN: NL88 RABO 0326 9507 45
KVK: 34103008
BTW nr: NL.8068.50.668.B01

