
PROTOCOL
GROEPSLESSEN

Dongen

Kom niet te vroeg. Maximaal 5 minuten van
tevoren.
Je kunt alleen meedoen door te reserveren via
de Arendse App. 
Er geldt een maximum aantal deelnemers per
groepsles.
Respecteer de anderhalve meter afstand.
Ontsmet je handen voor de les begint. 
De groepsles locatie bevindt zich in de tent voor
de entree.
De docent houdt de registratie van het aantal
deelnemers bij. 
Binnenkomst via de hoofdingang, vanuit hier
kun je via de tennisbaan naar de locatie.
Benodigde materialen kunnen op weg naar
buiten meegenomen worden.
Het is belangrijk dat je na de les de gebruikte
materialen schoonmaakt en daarna laat liggen
waar je staat. 
Het is niet toegestaan om materialen zelf terug
naar binnen te brengen, hiervoor heeft de
docent een kwartier de tijd.



PROTOCOL AQUAFIT
Dongen

Kom niet te vroeg. Maximaal 5 tot 10 minuten van
tevoren.
Je kunt alleen meedoen door te reserveren via de
Arendse App. 
Er geldt een maximum aantal deelnemers per les.
Respecteer de anderhalve meter afstand, ook in
het water.
Binnenkomst via de hoofdingang, hier zal de
receptiemedewerker een kleedkamer toewijzen. 
De docent houdt de registratie van het aantal
deelnemers bij. 
Je dient een badjas en slippers mee te nemen die je
draagt buiten en richting de kleedkamers. 
Na het omkleden neem je alle spullen mee naar het
zwembad. 
Na de les volg je hetzelfde pad naar dezelfde
kleedkamer welke bij binnenkomst is toegewezen. 
Mochten één van de toegewezen hokjes bezet zijn,
wacht dan geduldig en met gepaste afstand. 
De douches, in zowel de kleedkamers als het
zwembad, zijn buiten gebruik.



PROTOCOL VRIJ
ZWEMMEN

Dongen

Kom niet te vroeg. Maximaal 5 minuten van tevoren.
Vrij zwemmen gaat vanaf heden alleen op reservering
via de Arendse App. 
Er geldt een maximum aantal van 6 deelnemers per
30 minuten.
Respecteer de anderhalve meter afstand, ook in het
water.
Binnenkomst via de hoofdingang, hier zal de
receptiemedewerker een kleedkamer toewijzen.
De receptiemedewerker zal de registratie controleren. 
Je dient een badjas en slippers mee te nemen die je
draagt buiten en richting de kleedkamers.  
Na het zwemmen volg je hetzelfde pad naar dezelfde
kleedkamer welke bij binnenkomst is toegewezen. 
De douches, in zowel de kleedkamers als het
zwembad, zijn buiten gebruik.

 



PROTOCOL ZWEMLES
Dongen

Kom niet te vroeg. Maximaal 5 minuten van tevoren.
Je kunt het pand betreden via de hoofdingang. 
Per koppel (ouder en kind) vragen we je te wachten in
één van de aangegeven vakken tot de zwemdocent je
kind ophaalt.
Zorg dat je kindje zijn of haar badkleding al aan heeft
onder de normale kleding. Het zwempakje kun je
meenemen.
Er is maximaal 1 begeleider per kind toegestaan.
Er is geen mogelijkheid om binnen te wachten tijdens
de zwemles.

Via de hoofdingang kun je je kind weer ophalen. Bij de
receptie word je doorverwezen naar de kleedkamer
die beschikbaar is. 
Er is geen mogelijkheid om te douchen.
Als je het pad door de gang volgt, kun je na het
omkleden het pand verlaten via de daarvoor
bestemde uitgang.

Wegbrengen van je kind
 

 
 
Ophalen van je kind 
 



PROTOCOL
FYSIOTHERAPIE

Dongen

Kom niet te vroeg. Maximaal 5 minuten van tevoren.
Respecteer de anderhalve meter afstand.
Heb je vragen, dan kun je deze aan onze
receptiemedewerkers stellen. 
Binnenkomst via de hoofdingang. Neem de rechtse gang
tot je bij de squashbanen bent.
Wacht geduldig tot je fysiotherapeut je komt halen. 

Kom niet te vroeg. Maximaal 10 minuten van tevoren. 
Respecteer de anderhalve meter afstand.
Heb je vragen, dan kun je deze aan onze
receptiemedewerkers stellen. 
Binnenkomst via de hoofdingang, hier zal de
receptiemedewerker een kleedkamer toewijzen.
Er is geen mogelijkheid om te douchen. 
Omkleden kan in het invalidetoilet. Mocht deze bezet zijn,
dan is kleedkamer 6 beschikbaar. 
Als je het pad door de gang volgt, kun je na het omkleden
het pand verlaten middels de daarvoor bestemde uitgang. 

Protocol fysiotherapie
 

 
 
Protocol fysiotherapie in het zwembad 
 



PROTOCOL 
FUNCTIONAL POWER

Dongen

Kom niet te vroeg. Maximaal 5 minuten van
tevoren.
Het volgen van deze training gaat alleen op
reservering via de Arendse App. 
Er geldt een maximum aantal deelnemers per
training.
Respecteer de anderhalve meter afstand.
De handen dienen voor de les ontsmet te
worden.
Binnenkomst via de hoofdingang. Vanuit hier
kun je via de tennisbaan naar de Power Locatie. 
Per station worden er verschillende varianten
aangeboden zodat alle spiergroepen worden
getraind. 
Na gebruik van materialen dienen deze
schoongemaakt te worden.
De training duurt 45 minuten. Per station heb je
8 minuten de tijd om je oefeningen uit te voeren.
Vervolgens heb je 1 minuut om het gebruikte
materiaal schoon te maken en door te draaien.  



PROTOCOL 
FUNCTIONAL MOVE

Dongen

Kom niet te vroeg. Maximaal 5 minuten van
tevoren.
Functional Move is alleen te volgen in lesvorm.
Het volgen van deze training gaat alleen op
reservering via de Arendse App. 
Er geldt een maximum aantal deelnemers per
training.
Respecteer de anderhalve meter afstand.
De handen dienen voor de les ontsmet te
worden.
Binnenkomst via de hoofdingang. Vanuit hier
kun je via de tennisbaan naar de MOVE Locatie. 
Na gebruik van materialen dienen deze
schoongemaakt te worden.
Per oefening werk je 60 seconden. Vervolgens
maak je je materiaal schoon en draai je door
naar de volgende oefening. Hier heb je 30
seconden voor. 

  



PROTOCOL TENNIS
Dongen

Kom niet te vroeg. Maximaal 5 minuten van
tevoren.
Tennissen gaat alleen op reservering via
www.arendse.nl/reserveren 
Op de website vind je alle openstaande
momenten per baan. 
Zowel dubbel- als enkelspel is mogelijk. 
Respecteer de anderhalve meter afstand.
Neem zelf een tennisracket en ballen mee. 
Binnenkomst via de hoofdingang. Hier
controleert een medewerker je reservering en
maakt de looproute kenbaar. 
Je dient bij aanvang direct af te rekening voor
de gehuurde baan. 

  



PROTOCOL HORECA TO GO
Dongen

Je vind de horeca to go langs het pand naar de
hoofdingang. 
Het aanbod is zoals je van ons gewend bent,
maar dan in meeneemverpakking. 
Mocht er niemand aanwezig zijn, druk dan op
de bel of spreek iemand van de receptie aan.
Respecteer de anderhalve meter afstand.
Betalen kan op verschillende manieren:

Bartegoed; je stort een bedrag op je account.
 Pinnen; dit kan aan de receptie. 
Contant; dit heeft niet onze voorkeur. 

De verpakking kun je weggooien in de
prullenbakken op het terrein. 
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