
 

 

Schiedam, 3 - 11 - 2021  

 

Beste leden, 

 

Het is een tijd geleden dat we via de mail jullie op de hoogte moesten brengen omtrent Corona en bijbehorende 

maatregelen. 

Helaas is het nu weer zover dat de besmettingen oplopen en er nieuwe maatregelen zijn aangekondigd. 

Vanaf zaterdag 6 november betekent dit het volgende voor alle sportscholen in Nederland: 

- Iedereen vanaf 18 jaar heeft alleen toegang tot Fitsportland Schiedam met een geldig coronatoegangsbewijs.  

- Tot 18 jaar hoef je geen toegangsbewijs te laten zien en kan je gewoon komen sporten.  

- Mondkapjes niet verplicht. 

 

Als je vanaf aanstaande zaterdag 6 november komt sporten, moet je eerst even langs de balie om je QR-code te 

laten checken. Als je gevaccineerd bent of een herstelbewijs hebt en je coronatoegangsbewijs geldig is, noteren wij 

dit in onze administratie en de volgende keren hoef je dit niet meer te laten zien. 

Let op! In verband  met strenge controle van de overheid gaan wij zolang deze maatregel geldt steekproefsgewijs 

nogmaals vragen om je geldige QR-code. 

Natuurlijk ben je ook welkom met een negatieve test die 24 uur geldig is. 

 

Kan je helaas geen gebruik maken van onze sportfaciliteiten door de nieuwe maatregel? Dan kunnen we je het 

onderstaande aanbieden: 

Optie 1:  

Abonnement stopzetten zonder uitschrijven = Stop per 1 november 2021, de maand november tegoed bij 

terugkomst. Deze optie is alleen mogelijk bij incassobetaling omdat het abonnement direct weer start als 

desbetreffende maatregel vervalt.  Geen incasso? Vul een incassoformulier in. Bij een jaarabonnement kunnen wij 

het abonnement stopzetten en het tegoed wordt bij beëindiging van de maatregel verrekend.  

Optie 2: 

Volledig uitschrijven = Opzegtermijn is de maand november 2021, per 1 december uitgeschreven.  

Bij terugkomst € 15,00 inschrijfgeld.  

Geef ons telefonisch (010-4710404) zo snel mogelijk door van welke optie je gebruik wilt maken indien jij niet met 

een geldige QR-code kan sporten.  

 

Wij hopen jullie voldoende op de hoogte te hebben gesteld, heb je vragen? Dan kan je altijd bellen.  

Sportieve groeten, 

Alle medewerkers van FitsportLand Schiedam  

 



 

 

 

 

 

 


