
 
 
 
 

1. Het aantal personen dat komt fitnessen blijft beperkt, rekening houdende met de opgelegde protocollen. 
Gezien we beschikken over voldoende vierkante meter is onze capaciteit voldoende groot. Daarom hoef je 
niet meer op voorhand te reserveren. Dankzij je checkin aan de deur kunnen we je bezoek registreren. Let 
zelf op het scherm indien je checkin goed geregistreerd is! 

2. Draag een mondmasker bij het binnenkomen en tijdens verplaatsingen. Bij het sporten zelf en op het 
fitnesstoestel mag deze af.   

3. Ontsmet je handen bij het binnenkomen 
4. Volg de richtlijnen van Body Fit, de pijlen en de informatieborden.  Er is éénrichtingsverkeer. In Body Fit kom 

je binnen langs de voordeur (Nieuwstraat 11) – Body Fit verlaat je via de zijkant aan de zwarte poort 
(Nieuwstraat 17) 

5. Hou afstand (1.5m) tussen elkaar en de medewerkers 
6. Het gebruik van een handdoek op de toestellen is verplicht 
7. Reinig zelf het fitnesstoestel na gebruik. Body Fit voorziet papier en ontsmettingsmiddel in de zalen 
8. Kleedkamers, douches en lockers zijn gesloten. Trek je sportkleren thuis al aan 
9. Gelieve enkel het noodzakelijke mee te nemen. Sporttassen worden niet toegelaten in de zaal, deze kun je 

opbergen in de lockers in de inkomhal. 
      

Wat met mijn abonnement / wildcard?  
Alle abonnementen, wildcards worden geheractiveerd vanaf 09 juni     
De geldigheidsduur van beurtenkaarten (credits) en abonnementen worden automatisch verlengd volgens de periode 
van sluiting.  
 
Wens je nog niet te herstarten? 
Maak dan gebruik van de mogelijkheid om je abonnement te bevriezen. De administratieve kost hiervoor is € 10. 
Wens je hiervan gebruik te maken dan kun je dit aanvragen via mail. Body Fit brengt alles voor jou in orde. Hieronder 
vind je de voorwaarden. 

In geval van langdurige ziekte, zwangerschaps, beroeps- of schoolverplichtingen of andere redenen is bevriezing mogelijk vanaf 2 
weken tot maximum 1 jaar . Dit moet 1 week voor de aanvang van de bevriezing aangevraagd worden en kost € 10. Dit werkt niet 
met terugwerkende kracht. Bij abonnementen die betaald worden via domiciliëring blijft de domiciliëring doorlopen, maar wordt 
nadien de periode aangepast. 
 
Kan ik een afspraak maken voor een contactmoment met mijn trainer? 
We bellen iedereen met een result- en of succesabonnement op om een afspraak in te plannen. Geef ons graag wat 
tijd om alles in te plannen. Heb je toch een dringende vraag of andere: spreek ons gerust aan of mail ons gerust: 
info@bodyfit.be 


