
Protocol fitness 

Als we ons houden aan de voorzorgsmaatregelen kan iedereen veilig en verantwoord 
sporten, en kunnen wij je veilig begeleiden. 


Protocol voor binnen training. 

• Houd 1,5 meter afstand zowel binnen als buiten de praktijk 
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 ℃), verlies van reuk en smaak.
• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 ℃) en/of 

benauwdheidsklachten. Meld als je in contact bent met iemand die corona heeft.

• Het is verplicht tot aanmelden voor het sporten via ons reserveringssysteem 

sportklok. 
• Kom niet eerder dan de afgesproken start tijd naar de praktijk.

• Bij binnenkomst in de praktijk bent u verplicht om gebruik te maken van desinfectie gel 

bij de ingang van de praktijk.

• Persoonlijke spullen zoals jas en buitenschoenen dienen in de lockers opgeborgen te 

worden.

• Maak gebruik van uw handdoek tijdens het sporten.

• Reining en desinfecteer de apparatuur voordat je aan de oefening begint en stopt.

• Volg altijd de instructies van onze trainers op.

• De sportlessen duren 50 minuten. Zo is er zo min mogelijk contact tussen de diverse 

groepen. De koffietafel is gesloten.


Protocol voor buiten training. 

• Houd 1,5 meter afstand. 
• Zorg thuis voor een goede hand hygiëne.

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 ℃), verlies van reuk en smaak.
• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 ℃) en/of 

benauwdheidsklachten.

• Het is verplicht tot aanmelden voor het sporten via ons reserveringssysteem sportklok.

• Kom niet eerder dan de afgesproken starttijd. Alle sporters dienen te wachten op de 

afgesproken plek.

• Volg altijd de instructies van onze trainers op.

• De sportlessen duren 50 minuten. Na afloop dient u direct de plek te verlaten.



