
PROTOCOL BUITEN
SPORTEN 

Breda

Je komt binnen via de receptie.
Na binnenkomst graag de handen
desinfecteren en inchecken met je
Technogym sleutel of pasje. 
Kom je voor de eerste keer, dan vragen we
je een kort vragenlijstje in te vullen. 
De receptionist geeft verdere instructies. 
Via de nooduitgang loop je naar de
buitenplaats (tent) waar de lessen worden
gegeven. 
Neem plaats op de aangegeven
markeringen. 
Houd 1,5 meter afstand van anderen. 
Heb jij of gezinsleden klachten, blijf dan
thuis. 
Na afloop graag de materialen
desinfecteren met de daarvoor bedoelde
spray. 
Via het terras en het pad langs de ijsbaan
kun je het pand verlaten.



PROTOCOL
AQUAFIT/VRIJ ZWEMMEN

Breda

Reserveren via de Arendse App is verplicht. 
Er zijn maximaal 13 plaatsen beschikbaar. 
Bij binnenkomst meld je je bij de receptie en kun je je
handen desinfecteren. 
De receptionist geeft aan hoe je bij de kleedkamer
komt. Dames lopen via de lange gang naar de
kleedkamer, heren volgen de looproute. 
Het is niet mogelijk om gebruik te maken van de
douches en kluisjes in de kleedkamer. 
Je kunt wel douchen voordat je het zwembad in gaat. 
Houd rekening met elkaar in het zwembad en zorg
altijd dat je 1,5 meter afstand houdt. 
Neem een badjas en slippers mee. 
Kleed om in de kleedkamers in de hiervoor
aangegeven vakken.
We vragen je het pand te verlaten via de
nooduitgang. Volg hiervoor de looproute.



PROTOCOL ZWEMLES
Breda

Kom niet te vroeg. Maximaal 5 minuten van tevoren.
Wij vragen u zich te melden bij de receptie en de
instructies van de receptionist te volgen.
Zorg dat uw kindje zijn of haar badkleding al aan
heeft onder zijn of haar normale kleding. Zo hoef je
voor het zwemmen de kleedkamer niet binnen. Het
uitkleden gebeurt in de vakken in de lange gang.
Er is maximaal 1 begeleider per kind toegestaan.
We vragen u op dezelfde manier het pand te verlaten
als u bent binnengekomen.
U kunt niet in de zwemzaal blijven kijken. U kunt zich
maximaal 5 minuten voor het einde van de les weer
melden bij de receptie.

Meld u bij de receptie waar u weer instructies krijgt
van de receptionist.
Voor het omkleden geldt 3 ouders in de rechtse
kleedkamer en 3 ouders in de linkse.
Zorg dat u een badjasje en slippers bij heeft voor uw
kindje.
Houd altijd 1,5 meter afstand van anderen en houd u
aan de looplijnen in het pand.
Wanneer uw kind is omgekleed, vragen we u het
pand z.s.m. te verlaten. Volg hierbij de aangewezen
route van onze medewerkers. De uitgang is via de
nooduitgang.

Wegbrengen van je kind
 

 
 
Ophalen van je kind 
 



PROTOCOL KINDEROPVANG
Breda

Reserveren via de Arendse App is verplicht. 
Bij binnenkomst meld je je bij de receptie en kun je je
handen desinfecteren. 
Kom je voor de eerste keer, dan vragen we je een kort
vragenlijstje in te vullen.
Een van onze medewerkers ontvangt je kind en neemt
die mee naar de kinderopvang. 
Houd 1,5 meter afstand van anderen. 
Heb jij of gezinsleden klachten, blijf dan thuis. 
Meld je na het sporten weer bij de receptie. Een van
onze medewerkers brengt je kindje dan weer terug. 
Verlaat het pand via de nooddeur onder de trap. 


