
 

Onze 
Maatregelen 
tegen COVID-19 
 
 
 
 
 
Welke maatregelen nemen wij om jou een veilige, gezonde en fijne plek te 
bieden om te sporten? 
 
- In het pand zijn nieuwe luchtverversingssystemen aangebracht om een 

goede luchtkwaliteit te kunnen garanderen 
 
- In het pand zijn verschillende desinfectie-punten aangebracht 

 
- In het pand zijn looproutes aangegeven 

 
- Er worden extra schoonmaak rondes uitgevoerd 

 
- De apparaten staan op 1,5 meter afstand van elkaar 

 
- Er zullen minder beschikbare plekken zijn in de groepslessen om de 1,5 

meter te kunnen waarborgen 
 
- De Huiskamer is gesloten totdat er een positief bericht komt vanuit de 

overheid met betrekking tot sportkantines 
 
 
Wat verwachten wij van jou als WOLF-member? 
 
- Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38°C) 
 
- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38°C) en/of 

benauwdheidsklachten heeft 
 
- Blijf thuis als je ziek bent geweest in de afgelopen 72 uur 

 
- Meld je altijd af wanneer je niet kunt komen 

 
- Zorg dat je je altijd inschrijft voor een les via onze WOLF-app of website 

(dit geldt zowel voor de groepslessen als voor fitness en eGym) 
 

- Wij adviseren members om zoveel mogelijk een mondkapje te dragen in 
de sportboutique. Tijdens het sporten mag het mondkapje af 
 

- Was je handen voordat je naar de sportboutique komt en desinfecteer je 
handen bij binnenkomst 
 



 

- Kom niet te vroeg naar jouw gereserveerde tijdsslot of groepsles om het 
contact met medesporters en trainers zoveel mogelijk te beperken 
 

- Neem je eigen waterfles en handdoek mee en kom zoveel mogelijk in 
sportkleding 

 
- De toiletten en kleedkamers zijn toegankelijk voor maximaal twee 

members. In verband met de coronamaatregelen is het op dit moment 
niet mogelijk om gebruik te maken van de douches.	 

 
- Maak de toiletten altijd schoon na gebruik (in de toiletten is 

toiletbrilreiniger aanwezig) 
 
- Houd je tijdens de les aan de instructies van de trainer 

 
- Desinfecteer en maak schoon altijd het door jouw gebruikte apparaat 

en/of de werkplek met de beschikbare desinfectiemiddelen. 
 
- Verlaat na jouw gereserveerde tijdsslot fitness/eGym van maximaal een 

uur de sportboutique. 
 
- Verlaat de sportboutique na een groepsles zo snel mogelijk onder 

begeleiding van de trainer en volg de aangegeven looproute 
 
- Zorg dat je altijd 1,5 meter afstand houdt met andere members en de 

trainers 


