COVID-19

Mededeling: Compensatie
Beste Leden,
Zoals jullie ondertussen hebben vernomen wordt de Lock down verlengd met 3 weken, dit betekent dat de
Lock down op 9 februari 2021 wordt opgeheven.
Dit is een ware klap in ons gezicht, RGYM en de Branche organisatie waren er echt positief vanuit gegaan dat
wij op 19 januari weer zouden opengaan, echter tot onze teleurstelling wordt dat nu dus verlengd.
Hierdoor wordt RGYM steeds verder in een lastig pakket gebracht, in een situatie die ons wordt opgelegd en
opgedragen door de overheid en waar RGYM totaal geen invloed op heeft, deze onmacht is onwerkelijk aan
het worden, voor zowel RGYM als zijn leden.
RGYM moet daarom wederom een beroep doen op zijn geweldige leden die ons toch blijven steunen, RGYM
heeft de afgelopen maand helaas toch weer een hoop uitschrijvingen gekregen wat nogmaals iedereen zijn
goed recht is, waardoor de groep trouw leden toch weer wat kleiner wordt, echter zal RGYM blijven vechten
voor zijn bestaan en voor zijn leden, RGYM is een club voor de leden en de leden willen wij blijven helpen in
hun doelstelling.
RGYM zal er 9 februari staan voor al zijn trouwe leden, ongeacht hoe.
Daarom komt RGYM wederom met een compensatie om onze leden wederom tegemoet te komen zodat
RGYM zijn uitschrijvingen kan beperken en dat RGYM in de toekomst zijn visie en passie voor de sport en voor
zijn leden kan blijven waarmaken.
De RGYM compensatie wat wij hebben bedacht luidt als volgt:
-

Kids abonnementen worden niet gefactureerd in de maand februari
Alle jeugd abonnementen worden per rato geïncasseerd
Alle 60+ abonnementen worden per rato geïncasseerd
Alle Only, Basic en Multi abonnementen per rato geïncasseerd

Wat houdt pro rato precies in, dit betekent dat jij 1 februari tot 9 februari niet hoeft te betalen dit wordt
verrekend met jouw maand kosten.
Only €24,57 euro
Basic €27,50 euro
Multi €31,17 euro
Jeugd Only € 17,23 euro
Jeugd Basic €20,36
60+ €19,07
Kids €0,00 euro

Voor RGYM is dit een pittige korting, omdat ook onze kosten allemaal doorlopen wij krijgen namelijk geen
steun van de overheid(NOW,TOZO), Huurbaas, Lease maatschappij ook gaan de salarissen van onze geweldige
medewerkers ook gewoon door.
Ook zal RGYM de uitgeleende materialen verlengen tot zaterdag 6 februari dan dienen alle geleende
materialen weer retour bij RGYM te zijn.
Ook zullen onze trainers aan jullie eisen voldoen voor een trainingsschema op maat met de thuis attributen die
jullie ter beschikkingen hebben.
Wij hopen op uw begrip en wensen u veel sterkte en gezondheid in deze moeilijke periode.

Met vriendelijke groet,
RGYM B.V.

