Op woensdag 1 juli gaan wij weer open !
Beste La Vita Sana lid,
Vanaf woensdag 1 juli openen wij weer de deur voor alle sporters. Hier zijn wij ontzettend blij om
en wij kunnen niet wachten om jullie weer bij La Vita Sana te mogen ontvangen.
Wij zijn ook blij vanwege de volgende
•
•
•
•
•
•

+ punten van La Vita Sana :

La Vita Sana heeft extra overdekte buitensportruimte gedurende de gehele zomer
La Vita Sana heeft voldoende capaciteit ; het maximal aantal sporters zal hierdoor zelden
bereikt worden
Bij La Vita Sana kunt u langer sporten vanwege de ruime tijdsblokken die wij hanteren
La Vita Sana heeft een ventilatiesysteem die 100% buitenlucht binnen brengt en
vervolgens weer afzuigt ; deze lucht kunnen wij ook koelen
La Vita Sana heeft een nieuw reserveringssysteem, de Sportivity App
La Vita Sana zal in de zomer ook groepslessen buiten aanbieden op het podium

Een veilige sportomgeving bij La Vita Sana …
Wij gaan ons houden aan de richtlijnen van het RIVM. Als u La Vita Sana bezoekt dan zult u zien
dat wij op diverse plekken de richtlijnen hebben opgehangen. Voor de goede orde hieronder de
voorzorgsmaatregelen ;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bij binnenkomst bent u verplicht om gebruik te maken van de desinfecterende gel/zeep
maak gebruik van uw handdoek tijdens het sporten
hou minimaal 1,5 meter afstand met andere sporters en met ons personeel
fysiek contact is verboden
u kunt alleen bij ons terecht binnen het door u gereserveerde tijdsblok
na afloop dient u direct ons centrum te verlaten zodat iemand anders weer kan sporten
reinig en desinfecteer de apparatuur voordat u aan de oefening begint en stopt
de toiletgroepen mogen door maximaal 1 persoon tegelijkertijd worden gebruikt.
hou bij het verlaten van onze club voldoende afstand tot andere sporters.
betalingen zijn uitsluitend mogelijk via een pintransactie of incasso.
volg de instructies van ons personeel altijd op.
bij aankomst en vertrek verzoeken wij u om met uw pasje in- en uit te checken
kom zoveel mogelijk met de fiets

Kleedruimtes, douches en sauna´s blijven voorlopig, vanwege risico´s, gesloten.
Kom in sportkleding naar ons. U kunt wel gebruik maken van kleine kluisjes.

Gezond naar La Vita Sana …
Wij zijn blij jullie weer te zien! Kom alleen als u geen klachten hebt. Had u in de afgelopen 24 uur
een van de volgende klachten : hoesten, koorts vanaf 38 graden, verkoudheid,
benauwdheidsklachten of minder smaak of reuk ? Dan mag u helaas nog niet komen sporten.
Heeft u het Coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab) ?; Heeft u
een huisgenoot/gezinslid met het Coronavirus en heeft u in de afgelopen 14 dagen contact met
hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had ?; Bent u in thuisisolatie omdat u direct contact
heeft gehad met iemand waarbij het Coronavirus is vastgesteld ?
Indien u één van de bovenstaande vragen met “Ja” kunt beantwoorden, maak dan geen afspraak
of annuleer de sportreservering. Deze vragen worden u gesteld bij reservering.

Schoon en relaxt sporten bij La Vita Sana …
Samen houden wij alles schoon en veilig. Hou rekening met het volgende ;
•
•
•
•
•
•
•

desinfecteer regelmatig uw handen met de handgel in onze club
maak de apparaten na gebruik schoon met de schoonmaakmiddelen
gebruik uw eigen handdoek
reserveer uw sportmoment … bij ons kunt u dan tot 2 uur lang sporten
hou de 1,5 meter in acht en volg de aanwijzingen op van ons personeel
wij zullen gedurende de dag onze voorzieningen doorlopend schoonmaken
maak vooral ook gebruik van onze groepslessen buiten

Sportivity App, het nieuwe reserveringssysteem …
Bij de heropening lanceren wij een nieuw reserveringssysteem. Deze upgrade, behorende bij uw
abonnement, zal veel voordelen geven voor u maar ook voor ons. Dit houdt in dat u via de
Sportivity App uw sportmoment kunt reserveren, uw abonnementen kunt inzien, uw facturen kunt
downloaden etc. Zie hierna de bijlage Sportivity App.
Hierover zult u binnenkort een mail met instructies ontvangen van de firma Boss m.b.t. deze
Sportivity App. Uiteraard kunt u voor vragen hierover contact met ons opnemen; 077-3825264.
De link heeft een geldigheidsduur van 72 uur. Mocht u deze niet geopend hebben, neem dan
even contact op met de receptie. Dan kunnen we u een nieuwe link sturen.

Abonnementen, activiteiten, groepslesrooster en openingstijden …
Alle abonnementen, die “bevroren zijn” vanwege de Corona Maatregelen, zullen per 1 juli weer
geactiveerd worden.
•
•

kijk op de website voor de openingstijden en groepslesrooster gedurende juli en augustus
squash, klimmen en alle groepslessen zijn weer mogelijk vanaf 1 juli
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Bijlage

Sportivity App

Hierover zul je binnenkort een mail met instructies ontvangen van de firma Boss m.b.t.
deze Sportivity App.

Deze app kunt u downloaden op uw mobiele telefoon. Deze upgrade, behorende bij uw
abonnement, zal veel voordelen opleveren voor u maar ook voor ons.
Wat houdt deze app in:
⁃ U logt in met uw mailadres en een zelfgekozen wachtwoord op uw mobiele telefoon
⁃ Via de app kunt u uzelf aan- en afmelden voor de groepslessen of fitness
⁃ U kunt zelf uw NAW gegeven digitaal wijzigen
⁃ U krijgt digitaal inzicht in uw financiële gegevens en abonnementen
⁃ Openstaande posten kunt u via IDEAL betalen

U kunt u voor het sporten maximaal 1 week van te voren aanmelden. Indien de aanmelding is
gelukt, krijgt u hiervan een bevestigingsmail.
•
•
•

•
•
•
•

Groepslessen deelname kan uitsluitend via reservering.
het is aan te raden om uw sportmoment in de fitness te reserveren, dan bent u er zeker
van dat u kunt trainen.
wij bieden tevens de mogelijkheid voor onze leden om spontaan te komen fitnessen,
zonder vooraf een afspraak te maken. Het kan dan wel zijn dat het totaal aantal toegestane
sporters in de fitness overschreden wordt en dat u dan even moet wachten
de vrije fitness is opgedeeld in blokken van 2 uur. Als u uw sportmoment in een blok
gereserveerd hebt, dient u ook binnen deze uren te sporten
Geen smartphone ? dan kunt u de app niet downloaden, geen probleem, u kunt ook bij
de receptie reserveren voor uw sportmoment
indien u hebt gereserveerd en u kunt toch niet deelnemen, dan kunt u zich afmelden,
voorafgaande aan uw sportmoment.
sporters die niet mee kunnen doen omdat de les vol zit, kunnen namelijk op een wachtlijst
gezet worden. Als u uzelf afmeldt, krijgen zij een melding dat er weer een plek vrij is
gekomen. Dus vergeet niet om af te melden zodat zij zich kunnen aanmelden
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