Bekijk de webversie

Fysico Rotterdam Nieuwsbrief #1: Update

Beste sportleden/cliënten van Fysico,
door middel van deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte stellen van de stand van zaken
binnen Fysico.

Trainingscentrum
Jullie zullen ongetwijfeld hebben vernomen dat sinds 16 maart het trainingscentrum zijn deuren
helaas heeft moeten sluiten voor alle sportende leden.
Wij begrijpen dat abonnementhouders waarschijnlijk met veel vragen zitten. Via deze brief willen
wij graag een aantal opties voorleggen met betrekking tot de sport-abonnementen. De opties
zijn in een overzicht geplaatst onderaan de nieuwsbrief onder het kopje Sport-abonnementen.

Fysiotherapie
Inmiddels is Fysico weer begonnen met het opbouwen van
fysiotherapeutische behandelingen. Momenteel bieden wij
online, telefonisch en fysieke behandelingen aan. Bij fysieke
behandelingen in de praktijk staat zowel de veiligheid van
cliënten als die van de therapeuten centraal. Wij screenen op
voorhand telefonisch op COVID-19 gerelateerde klachten en
maken aan de hand van dit gesprek met u een afspraak. Binnen de praktijk houden wij indien
mogelijk te alle tijden 1,5 meter afstand en werken wij indien nodig met mondkapjes en
handschoenen.
Wij houden ons binnen de praktijk aan de voorzorgsmaatregelen van het RIVM. Wij vragen van
u om te alle tijden de instructies van ons personeel op te volgen voor zowel uw eigen veiligheid
als de veiligheid van onze therapeuten.

Ontwikkelingen
Momenteel zijn we in Fysico bezig met het ontwikkelen van online-thuis-train-video’s. De eerste
training staat sinds 17 april Online. Vanaf deze week staat video #2 online (zie hieronder). Deze
video is voor de sporters die meer uitdaging wensen. Verder wordt er gewerkt aan het
ontwikkelen van buitentrainingen. Hierover zal snel meer informatie volgen.

Blik vooruit
Wij streven er naar om met het Trainingscentrum eerder dan 1 september open te kunnen.
Logischerwijs is dit afhankelijk van externe factoren. Er wordt gewerkt aan een protocol. Zodra
wij groen licht krijgen zullen wij u benaderen.

Be safe!
Wij willen namens Fysico iedereen bedanken voor hun geduld en begrip. Zorg voor elkaar en
blijf gezond.

Team Fysico
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Facebook

Sport-abonnementen
Wij willen onze sporters de volgende opties voorleggen met betrekking tot de sportabonnementen:

Optie 1: stopzetten/bevriezen
U kunt uw abonnement bevriezen met ingang van 16 maart 2020. Vanaf dit moment tot de
heropening van het trainingscentrum worden er geen kosten in rekening gebracht. Uw
abonnement wordt automatisch weer geactiveerd wanneer het trainingscentrum heropend. U
kunt dit doorgeven door te mailen naar info@fysicorotterdam.nl of een sms te sturen naar 0620669971 met de titel/onderwerp “abonnement bevriezen” en uw naam. Als u dit niet via de mail
wil doen kunt u ons bellen op 010-4654350.

Optie 2: steunen
U kunt uw abonnement blijven doorbetalen en daarmee Fysico en haar medewerkers
ondersteunen tijdens de corona-periode. U kunt dit doorgeven door te mailen naar
info@fysicorotterdam.nl met de titel/onderwerp “Fysico steunen” en uw naam. Uw gewoonlijke
betaling kunt u voldoen op IBANnummer: NL91 INGB 0007 2881 26 t.a.v. Fysico Fysiotherapie
en Trainingscentrum.
Onder diegenen die Fysico steunen verloten wij 3x een sportmassage en 2x een personaltrainings-pakket (bestaande uit 1-2 sessies).

Reminder
Mocht u nog een rekening open hebben staan gedateerd voor 1 maart, dan willen wij u
verzoeken indien mogelijk de rekening te voldoen. Wij begrijpen dat de corona-periode voor
veel mensen financiële gevolgen heeft. Wij staan open voor het treffen van een
betalingsregeling.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@fysicorotterdam.nl toe
aan uw adresboek.

