We zagen het al aankomen: verlenging van de Lock Down. Helaas! Dat
betekent dat onze fitness langer gesloten moet blijven. Dat is slecht
nieuws voor je immuunsysteem. Fitheid werkt namelijk aantoonbaar
weerstand verhogend. In de eerste lock down van vorig jaar zagen we bij
veel van onze leden de fitheid enorm teruglopen. Als het gaat om fitheid
werkt de lock down dus averechts.
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Jullie hebben ons in de vorige lock down altijd volop gesteund. Daar zijn
we jullie enorm dankbaar voor en ja we hebben die steun ontzettend hard
nodig. Omdat de fysiotherapie open blijft, is er voor onze fitnessactiviteit
momenteel geen financiële ondersteuning/regeling terwijl die kosten wel
doorlopen uiteraard.
Belonen
Omdat we samen in deze crisis zitten, willen we jouw steun 'belonen'. We
zullen alle actieve abonnementen voor de maand februari pauzeren. Dat
betekent dat we - ondanks de moeilijke tijden - de maand februari NIET
incasseren. We hanteren enkele spelregels die we kort uitleggen:
Spelregels pauze
Voor januari 2021 incasseren we regulier (dus einde maand januari).
Voor februari 2021 pauzeren we jouw actieve abonnement en
incasseren we niet
Jouw abonnement wordt automatisch verlengd met de periode dat je
door de sluiting geen gebruik hebt kunnen maken van de fitness.
Voor de duidelijkheid alle regels hebben alleen maar betrekking op de
sluiting van onze fitnessactiviteiten door overheidsbeleid in het kader van
Covid-19.

WE VERTROUWEN OP DAT JE ONS BLIJFT STEUNEN.
WE WILLEN SNEL EN VERANTWOORD DOOR DEZE CRISIS!

Veel gestelde vragen
Voor wie geldt deze pauzeregeling?
Deze regeling geldt voor:
Voor iedereen met een Fysiosport of FysioVitaal abonnement die in
januari lid is en
Waarvan we het maandbedrag van januari hebben kunnen incasseren.
Hoe zit met fysiotherapie binnen mijn FysioVitaal Abonnement?
In jouw FysioVitaal abonnement zit afhankelijk van je keuze 7 of 20 keer
fysiotherapie. Fysiotherapie is gewoon geopend dus behandelingen
vanuit je FysioVitaal abonnement gaan gewoon door. Gegeven
behandelingen worden wel verminderd op het totaal aantal
behandelingen dat je in je abonnement hebt zitten.
Wat als het nóg langer duurt?
De impact van stilstand is erg groot op mensen, laten we hopen dat het
straks langzaam weer open gaat. Daarnaast is de besmettingskans bij ons
enorm laag. We hebben heel veel ruimte en weinig deelnemers per
tijdsblok. Daarnaast blijven we (zomer en winter) gewoon heel goed
ventileren, controleren we continu de binnen omgeving met CO2- en
vochtigheidsmeters, dragen fysiotherapeuten mondkapjes en hebben we
er alles aan gedaan om je heel gemakkelijk aan de algemene RIVM
maatregelen te houden. Als het nog langer duurt, zullen we dan ons
beleid opnieuw bepalen. In deze crisis moeten nu eenmaal veel ad hoc
beslissingen worden genomen.
Kan ik de App gebruiken tijdens de pauze van het abonnement?
Jazeker, doen! Bewegen is en blijft essentieel. In de App staan leuke
uitdagingen en oefeningen. Zo blijf je een beetje afwisseling houden
waardoor je het gemakkelijker volhoudt.
Als februari wel weer open is voor sport, wat dan?
Als we februari toch open mogen dan ben je met een actief abonnement
uiteraard van harte welkom. Sterker nog: we willen graag dat je snel weer
gaat werken aan je gezondheid en vitaliteit. Dat is belangrijk. Voor de
duidelijkheid: februari wordt niet geïncasseerd of we nu wel of niet open
zijn.

