
Corona Pure Senses fitness club maatregelen. 
  

  

•         Reserveer via de app (installeer ‘myclubapp’) of via de website. (online reserveren) 
➔ Login= mailadres en wachtwoord= aan te vragen online/in de club. 

! Reserveren is noodzakelijk voor fitness (reserveer voor elke blok van 90 minuten 
waar je in traint), eGym, wellness, spinning en andere groepslessen. (alles)  
! WEES VOORBEREID, lockers zijn voorzien voor de verplichte schoenenwissel en het 
opbergen van waardevolle voorwerpen. De douches zijn terug ter beschikking. 

•         Start je training in een nieuwe blok van 90 minuten? Wacht dan in je auto tot 5 
minuten voor trainingsaanvang. Alles wordt extra ontsmet. 
! Te voet of met de fiets? Neem plaats op de aangegeven zones voor de deur van 
minimum 1,5m afstand. 

• Het dragen van een mondmasker is verplicht >jdens het verplaatsen in de club. 
•       Bij binnenkomst zal je temperatuur gemeten worden, ook ontvang je eenmalig een 

persoonlijk doekje om de toestellen te ontsmeWen en een flesje met 
handontsmeXngsgel. (heraanvullen kan via de honasty bar) 
!Dit doekje neem je mee naar huis en WAS je op 60° om bij de volgende 
trainingssessie te hergebruiken of breng een ander doekje mee. 
! OntsmeXngspalen zijn overal aanwezig. 

•         De uitgang bevindt zich aan de cardiotoestellen binnen de club. 
•         Eigen handdoek is verplicht. (alsook binnensportschoenen) 

! GEEN HANDDOEK IS NIET TRAINEN. 
•         PAPIER is nog steeds voorzien om jouw ZWEET te verwijderen. 

! Werp deze onmiddellijk na gebruik in de vuilnisemmer. 
•         Laat telkens één toestel tussen om te trainen, zowel bij cardio als kracht. 

! ONTSMET JE HANDEN VOOR en REINIG JOUW TOESTEL NA DE TRAINING. 
•         ZiWen aan de toog van de bar is niet toegestaan tot nadere berichtgeving. 

! Wij ontvangen enkel bancontact, je kan KREDIET op jouw rekening zeWen. 
•         Respecteer de afgebakende afstand in de groepszaal. 
•         In de wc’s zijn wiWe (aan de muur) verstuivers voorzien. 

! Gelieve de toiletbril voor en na gebruik te reinigen, alsook uw handen. 
•         WIE ZIEK IS BLIJFT THUIS! 

            ! Zijn er mensen binnen uw gezin met symptomen, blijf thuis! 
•         HOU minimum 1,5m AFSTAND VAN ELKAAR. 
•         RESPECTEER de maatregelen die het mogelijk maken om te trainen. 

➔ Volg onze goed bedoelde instrucees die ons opgelegd worden door de overheid 
in deze moeilijke ejden. 

  
➔ Wellness: 

*Reserveren is verplicht, draag slippers en breng 2 handdoeken mee. Zorg dat je dus 
alejd op een handdoek zit, ook onder de voeten. OntsmeXng is aanwezig, dus breng 
je doekje mee, ontsmet en draag een mondmasker bij verplaatsing! 



DE KLANT IS OP DE HOOGTE VAN ALLE MAATREGELEN


