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Dit reglement is een aanvulling op het standaard Top Vorm huisreglement.
Bij twijfel over je gezondheid vragen wij met aandrang niet naar de lessen te komen.
In het gebouw zijn mondmaskers ten allen tijde verplicht behalve tijdens de lessen op je
lesmatje binnen de individueel afgebakende ruimte.
Alle aangebrachte instructies (A3-tjes en pictogramman) moeten nauwgezet opgevolgd
worden. Wij doen dit eerst en vooral uit respect voor de overige deelnemers alsook voor de
inrichters.
Voor alle lessen is een eigen en individuele on-line reservatie verplicht. Het hiervoor
noodzakelijke wachtwoord kan via e-mail aangevraagd worden.
Omwille van de beperking van de aantallen zullen de reservaties nauwgezet opgevolgd
worden.
Vanaf eind september wordt ook de mogelijkheid voorzien om de lessen online te volgen.
De werkwijze wordt momenteel volop getest. Hierover volgt later meer.
Voorlopig worden enkel vijfbeurtenkaarten met een gebruiksduur van 6 maanden verkocht.
De effectieve lesduur bedraagt 50 minuten; de overige 10 minuten worden gebruikt voor het
binnenkomen en verlaten van de leszaal.
Iedereen dient tijdig voor de aanvang van de les aanwezig te zijn zodat de leswissels veilig
kunnen verlopen. Na de les dient iedereen aansluitend het gebouw te verlaten.
Vóór de aanvang van de les wordt er gewacht in het lokaal onmiddellijk links na
binnenkomst (voorheen ‘grote shala’) waar ook van schoeisel of kousen wordt gewisseld.
Nadat alle deelnemers aan de vorige les het pand verlaten hebben, kan je je naar de leszaal
begeven. Alle persoonlijke items worden meegenomen in de leszaal. GSM’s dienen te
worden uitgeschakeld.
Iedereen gebruikt een eigen mee te brengen lesmatje.
In het leslokaal zijn de beschikbare plaatsen afgebakend met geel-zwarte tape. Iedereen
dient zich aan deze aanduidingen te houden. Enkel binnen deze afbakening mag het
mondmasker afgezet worden.
De kleedkamers mogen/kunnen niet gebruikt worden.
Vóór en na elk toiletbezoek staat iedereen zelf in voor het ontsmetten van het toilet.
Hiertoe kunnen de aanwezige papieren handdoekjes en het ontsmettingsprodukt gebruikt
worden.
Handgels zijn beschikbaar aan de in- en uitgang van het gebouw; aan de balie en in het
leslokaal.
Ontsmettingsprodukt is beschikbaar in alle toiletten en in het leslokaal.
Indien bovenstaande richtlijnen niet worden opgevolgd, zal de toegang tot het gebouw en de
lessen ontzegd worden.
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