
Houd altijd 1,5 meter afstand van medewerkers en sporters.
Groepslessen zijn binnen weer toegestaan. Volwassenen boven
18 jaar mogen dienen 1,5 meter afstand te houden tijdens de
groepslessen met uitzondering van de bokslessen.
Kom niet eerder dan het gereserveerde tijdstip naar de club.
Blijf thuis als jij of iemand uit jouw huishouden een of meerdere
van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
Schud geen handen met medewerkers of andere leden.
Ga van te voren thuis naar het toilet en ontsmet je handen bij
binnenkomst.
Betaal zoveel mogelijk contactloos.
De bekende looprouters worden gebruikt. Houd op gangen en
trappen altijd rechts aan en houd 1,5 meter afstand tot elkaar.
Het dragen van een mondkapje wanneer je je verplaatst tussen
verschillende ruimtes (bij binnenkomst, op de gang, etc.) is
verplicht! Het dragen van een mondkapje tijdens het sporten
wordt door de Rijksoverheid afgeraden.
We vragen je vriendelijk de club na het sporten direct te verlaten
via de aangegeven route, mits je een reservering hebt gemaakt
voor andere activiteiten bij de club.

Gedragsregels in en rondom de club

PROTOCOL BINNEN SPORTEN



Deelname werkt op basis van reservering via de Arendse App.
Voor fitness geldt: ieder kwartier laten we een maximaal aantal
personen binnen, zodat er nooit teveel mensen binnen zijn. Deze
aantallen kunnen per club verschillen.
Je kunt 2 activiteiten vooruit plannen, waarvan maximaal één per
dag.
Kun je niet komen sporten, maar heb je wel een training
gereserveerd? Dan is afmelden verplicht. Na afmelding kun je
weer een nieuwe sessie inplannen.

Fitness en groepslessen
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Inchecken gebeurt bij de receptie met je trainingssleutel. Voor
binnenkomst lees je de gezondheidscheck en ontsmet je je
handen.
Je volgt de aangegeven looplijnen en aanwijzingen van de
medewerkers. Gebruik van een handdoek is verplicht.
Na gebruik maak je de materialen die je hebt gebruikt zelf
schoon. Ieder uur wordt er door onze medewerkers extra
schoongemaakt en worden de gebruikte materialen
gedesinfecteerd.
Tussen de cardio-apparatuur zit 1,5 meter afstand. Sommige
apparatuur is afgeplakt. We hebben ervoor gekozen om alle
krachtapparatuur beschikbaar te houden, wat betekent dat je
onderling zelf moet zorgen voor 1,5 meter afstand.
Groepslessen Aquafit/bootcamp en Spinning zijn weer mogelijk.
Voor vrij zwemmen en baantjes trekken dien je ook 1,5 meter
afstand te houden.



Onze horecaruimtes binnen zijn geopend tot 22:00 uur. Een
zitplaats is verplicht en per tafel zijn maximaal 4 personen
toegestaan. Onze horeca zal om 21:45 haar laatste rondje
uitserveren. 
Voor het gebruik van de horeca is reserveren aan de receptie
verplicht.
Onze terrassen in Breda en Dongen zijn geopend. 

Horeca
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Gelukkig zijn deze activiteiten weer open.
Voor het gebruik van ons zwembad en wellness dien je bij de
receptie te reserveren.
In de kleedkamers dient er 1,5 meter afstand gehouden te
worden. Bepaal zelf of deze afstand te waarborgen is.

Zwembad, kleedkamers, sauna en douches
 



Squashen en tennis is mogelijk. Tijdens deze activiteiten dient er
1,5 meter afstand gehouden te worden.
Reserveren voor squash en tennis is verplicht.

Squash en tennis

Klimmen kan alleen op basis van reservering aan de receptie op
onze club.
De regel van 1,5 meter afstand is ook bij klimmen van toepassing,
huishoudens en kinderen onder 12 jaar uitgezonderd. In de hal
wordt steeds een touwgroep overgeslagen om op de wand deze
1,5 meter te kunnen waarborgen.
Desinfecteren van handen is zowel voor en na het klimmen
verplicht.
Reserveren is voor iedereen mogelijk, als je in ieder geval in het
bezit bent van een diploma Veilig Zekeren (Arendse health club)
of een K2-licentie/Indoor Toprope-diploma of aantoonbare
ervaring.
Klimfeestjes zijn mogelijk. Hierbij worden wel vooraf duidelijke
afspraken gemaakt met de verantwoordelijke van het
kinderfeestje.

Klimmen
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Reserveren via onze receptie.
Maximaal 5 kindjes per blok van 1,5 uur.
Kinderen worden bij de kinderopvangruimte overgedragen aan
de medewerker.

Kinderopvang
 



Zwemlessen zijn toegestaan.
Er is maximaal 1 begeleider per kind toegestaan.
Kom maximaal 5 minuten voor aanvang van de zwemles.
Onze kleedkamers zijn weer open voor gebruik. Het is dus weer
mogelijk om hier je kind om te kleden voor de zwemles.
Het is toegestaan om te douchen na de zwemles.
Het dragen van een mondkapje wanneer je je kind afzet voor de
zwemles is verplicht.
Blijf thuis als jij of iemand uit jouw huishouden een of meerdere
van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).

PROTOCOL ZWEMLES


