
We mogen weer sporten, maar hoe gaan we dat doen? 
 
 
Wij hebben onderstaande voorwaarden opgesteld, in aanvulling op de bestaande algemene voorwaarden:
 
Aanmelden voor een training: 
 
- Iedereen moet zich aanmelden voor een training. 
 
- Via de website of via de MyLogifit app op de mobiele telefoon. Om gebruik te maken van de app heb je van ons al een keer
een mail ontvangen met inloggegevens en een link. Handleiding hoe te activeren heb je ook via de mail ontvangen.   
 
- Als je deze mail nog niet van ons hebt ontvangen, vraag deze dan opnieuw bij ons aan via sportactief@fysio-actief.nl Als
het aanmelden niet lukt, neem dan vooral ook contact met ons op. De mail kan in de Spam map terecht zijn gekomen, dus
kijk daar ook even in. 
 
- Iedereen kan zichzelf één les vooruit inplannen om te trainen op de locaties Sneek, Bolsward en Joure. Zowel voor de 1x
per week als voor de onbeperkte abonnementen geldt dat je maximaal 1 les vooruit kunt plannen. Dit om iedereen de kans
te bieden zichzelf in te plannen op een moment dat het past.
 
- Alle tijdstippen waarop gesport kan worden zijn in blokken van 60 minuten aangemaakt in het rooster. Je kunt zelf in de
app of op de website in dit rooster kijken of er nog een plek vrij is. 
 
- Je mag jezelf maar voor 1x 60 minuten aanmelden per dag.
 
- Als je jezelf aanmeldt, maar toch niet kunt, kun je tót 24 uur voor de les weer afmelden zonder een credit te verliezen. Op
die manier ontstaat er ruimte voor een andere sporter om op dit tijdstip te komen trainen.  
 
- Als je jezelf aanmeldt, maar niet komt dan wordt die les wel genoteerd als ‘aanwezig’ en kost dus een credit. 
 
- Er kunnen maximaal 6 personen per 60 minuten ingepland zijn. Hierbij hebben we  45 min gerekend voor trainen, 10 min
voor schoonmaken en 5 minuten voor het wisselen met de volgende groep.
 
- Voor het plannen van de groepslessen Yoga, Balanstraining, Ruiterfit en Medifit nemen de instructrices contact met jullie
op. 
 
 
 
 

Algemene voorwaarden
Starten tijdens coronacrisis

SportActief en Medifit



 
Regels voor het trainen in de oefenzaal bij Fysio-Actief:
 

Binnenkomst:
 
- Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
 
- Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 
- Schud geen handen.
 
- Neem je eigen handdoek en bidon mee.
 
- Bij binnenkomst desinfecteer je handen (we wachten op afstand tot de andere sporter klaar is).
 
- We blijven werken met 1,5 meter afstand en handhaven dit door het afzetten van aangegeven ruimtes in oefenzaal. 
Binnen deze vakken kun je de oefeningen uitvoeren.
 

Eenmaal binnen:
 
- Je hoeft jezelf niet aan te melden bij binnenkomst met de scanner. Ook het pakken van je eigen oefenkaart hoeft NIET. Dit doet de
trainer. 
 
- De trainer geeft aan in welke vak je mag gaan trainen, daar liggen al de nodige materialen. Als je extra attributen nodig hebt 
vraag je dit aan de trainer.  
 
- De trainer blijft en corrigeert op afstand (1,5 meter). 
 
- Tijdens cardio training niet maximaal i.v.m. hoge ademhaling (tot 70%).
 
- De krachttoestellen kunnen niet gebruikt worden zonder overleg met trainer. Dit om te voorkomen dat we te dicht op elkaar staan.
 De 1,5 meter regel is ook hier van toepassing.
 
- Kleedkamer mogen gebruikt om je buitenschoenen te wisselen voor binnenschoenen, maar doe thuis je sportkleren aan.
 
-  Douches blijven dicht.
 

Einde training en vertrek:
 
- Tijdens of na een uur trainen desinfecteert iedere sporter zelf al het materiaal dat is gebruikt en aangeraakt. Zo kan de volgende sporter
dit weer schoon pakken.
 
- Op verschillende plekken staan rollen papier en desinfecterende spuitflessen voor het schoonmaken.  
 
- Wanneer je klaar bent met je training kun je helaas geen koffie of thee nemen. Iedereen gaat meteen weer naar huis. 
 
- Wij houden 1,5 meter afstand en we houden ons aan het schoonhouden van materialen en we vertrouwen erop dat jullie gezond zijn. 
 
- Je komt binnen door de voordeur en je vertrekt met je spullen door de achterdeur/zijdeur (Joure en Bolsward).  
 
- Je komt binnen door de voordeur en je vertrekt met je spullen door de voordeur (Sneek). 
 
- Je traint op eigen risico. 
 
- Als je klaar bent met trainen en schoonmaken, verlaat je zo snel mogelijk het pand.
 
We hopen op jullie medewerking. Het is voor iedereen wennen. Wij hopen op deze manier veilig te kunnen sporten op al onze locaties. 
Tot snel.
 
Team Sport Actief.
 
 
 


