31 maart 2020

Beste Play-Fit sporter,
Sinds 16 maart is er sprake van een overmacht situatie en moeten wij verplicht onze deuren sluiten. De
ingrijpende overheidsmaatregelen zorgen ervoor dat wij onze diensten niet meer binnen onze
accommodatie kunnen aanbieden. Op basis van de huidige informatie verwachten we dat dit ook in april
nog het geval zal zijn.
Dat wij noodgedwongen gesloten zijn, wil echter niet zeggen dat we je nu niet ondersteunen en adviseren
bij een gezondere leefstijl. Onze (online) diensten zullen we ook de komende periode blijven bieden en
daar breiden we zelfs in uit.
Deze volgende diensten zijn voor jou, lid van Play-Fit te gebruiken.
1. FitSnacks.TV (online platform met vele Workout opties)
2. Sportspreekuur (een helpende hand om veilig in beweging te blijven, donderdagen van 09H00–12H00)
3. Thuis trainingsschema’s (aan te vragen via instructeur@play-fit.nl)
4. Live lessen via Facebook (https://www.facebook.com/preventiecentrumplayfit/)
5. Besloten online workshops/lessen via Zoom (meer informatie volgt)
6. Koffie momentje via Zoom (dinsdagen van 11H10–11H45 Installeer Zoom via Google Play of Appstore)
7. Mini coach gesprekken á 15-20 min. (zaterdag tussen 12.00–14.00, aan te vragen via laura@play-fit.nl)
8. Fitnessmateriaal uitleen (meer informatie volgt spoedig)
Bij Play-Fit staan 5 pijlers centraal: Kwaliteit, Professionaliteit, Klantvriendelijkheid, Gezelligheid en
Aandacht voor de klant. Deze pijlers staan centraal in de manier waarop wij werken en liggen aan de basis
voor ons besluit t.a.v. de contributie/lidmaatschap.
Wij bieden je de mogelijkheid om zelf te bepalen wat jij wilt betalen om van de bovenstaande diensten
gebruik te kunnen maken. Bepaal zelf wat je het waard vind en dit bedrag mag je dan voor 10 april 2020
storten op NL78RABO0334480841 t.n.v. Play-Fit o.v.v. lidmaatschap april en je volledige naam. Ook is de
mogelijkheid om direct via deze link met een tikkie te betalen (vermeld bij; ‘+ berichtje toevoegen’ je
naam): https://tikkie.me/pay/u979ccj2ca73dhhn31he.
Leden die geen gebruik maken van het digitale aanbod bieden wij de mogelijkheid om tijdelijk het
lidmaatschap te bevriezen, wat inhoudt dat je geen contributiegeld betaald. Zodra we weer open mogen,
factureren we het restant van de dan lopende maand. Er wordt dus géén incasso verstuurd voor de maand
april 2020 (en alle volgende maanden die we verplicht dicht blijven).
We hopen dat je tevreden bent over deze oplossing en wensen je veel positieve energie voor de komende
weken. Heb je vragen, suggesties of opmerkingen, laat het ons weten. De deuren zijn verplicht gesloten,
maar wij staan desondanks voor je klaar!
Daarnaast rest ons nog wel te vermelden dat jij, als één van onze sporters, het meest waardevolle bezit
van Play-Fit bent want zonder leden geen inkomsten en dus geen bestaansrecht.
Stay Healthy 💪

Met sportieve groet,

Team Play-Fit
info@play-fit.nl

