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Heropening Bewegingscentrum Fysio Vitalis 
Beste trainer, 

Zoals u op woensdag 12 mei in de persconferentie van demissionair premier Rutten heeft kunnen 
vernemen mogen binnensport activiteiten binnenkort weer plaatsvinden.   
 
Vanaf woensdag 19 mei* mogen we ons bewegingscentrum weer openstellen voor vrije training na 5 
maanden coronastop. 
 
Wij zijn erg blij dat we u weer uit kunnen uitnodigen om zich in te plannen via Virtuagym op het door u 
gewenste tijdstip. Dit kan via https://fysiovitalis.virtuagym.com 
 
Tenzij u, uw abonnement in de afgelopen periode heeft beëindigd is uw abonnement nog steeds 
actief. Wij hebben de afgelopen maanden geen kosten in rekening gebracht. Tot en met 31 mei zullen 
we bij actieve leden geen kosten in rekening brengen. Vanaf 1 juni wordt het abonnementsgeld weer 
in rekening gebracht en geïncasseerd via automatische incasso.  
 
Credits 
Actieve leden hebben voldoende credits om zich in te plannen de komende weken. 
 
Abonnement beëindigen 
Mocht u toch uw abonnement willen beëindigen dan geldt nog steeds de opzegtermijn van een 
maand. Dit kan in de Virtuagym app, per e-mail, persoonlijk bij een van onze medewerkers, of 
schriftelijk. 
 
Nieuwe abonnementen 
Nieuwe abonnementen kunnen per 1 juni gestart worden. Neem hiervoor contact op met Yvonne, 
Robert of Maureen. Dit kan per telefoon of per e-mail: Puttershoek@fysiovitalis.nl 
 
Voorzorgsmaatregelen 
We weten dat inmiddels veel mensen een vaccinatie gekregen hebben maar we blijven voorzichtig. 
 
De voorzorgsmaatregelen zoals in december 2020 blijven nog steeds van kracht: 

• handen ontsmetten bij binnenkomst; 
• 1,5 meter afstand zoveel mogelijk aanhouden; 
• apparatuur en oefenmiddelen na gebruik schoonmaken met spuitfles en papier; 
• gebruik maken van een handdoek op uw zitting; 
• de zaal betreden met schone schoenen. 

 
Nieuw: 

• u mag weer gebruik maken van de kleedkamer, maar slechts één persoon tegelijk in deze 
kleine ruimte. 

• voor zover nog niet bekend: de lockers in de hal staan klaar om uw kostbaarheden, kleding of 
schoenen in op te bergen. 

              
We hopen u vanaf 19-5 weer te mogen ontmoeten, bij vragen of problemen met betrekking tot het 
plannen van een afspraak staan wij vanaf maandag 17 mei voor u klaar. 
 
Telefoon:  078 676 5184 
E-mail:   puttershoek@fysiovitalis.nl 
              
*Officieel zijn we nog in afwachting van definitieve goedkeuring. Als de besmettingscijfers voldoende 
gedaald zijn zal de overheid dit maandag 17 mei definitief goedkeuren. Mocht dit niet zo zijn dan 
stellen we de heropening uit en houden we u op de hoogte. 
 
Team Fysio Vitalis Puttershoek  
 


