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              Compensatie tijdens de lock-down 

Beste Leden, 

De afgelopen periode zijn veel vragen binnen gekomen over de betaling van de contributie in deze 

periode waarin de sportschool gesloten is en niet getraind kan worden zoals we gewend zijn. RGYM 

begrijpt deze vragen, maar vraagt tegelijkertijd begrip van onze leden voor deze moeilijke situatie. De 

lock-down van december gold eerst tot 19 januari, vervolgens tot 9 februari en wordt hoogst 

waarschijnlijk opnieuw verlengd. Het is onvoorspelbaar wanneer onze deuren weer open mogen, dit 

heeft RGYM niet in de hand en wordt ons opgelegd door de overheid.  

Als sportschool worden we hard geraakt, onze inkomsten lopen terug terwijl de lasten van ons pand, 

personeel, gas, water, elektriciteit, verzekeringen etc. wel gewoon doorlopen. Het steunpakket van 

de overheid is slechts een kleine pleister op de wonden.  Om een eventuele faillissement te 

voorkomen, willen we een beroep doen op ieders solidariteit om het lidmaatschap niet stop te 

zetten, zodat het voor RGYM niet nog zwaarder wordt dan het al is. 

Voor de compensatie gedurende de verlengde lock-down vanaf 9 februari heeft RGYM, 5 opties 

bedacht, dit om iedereen een eigen keus te geven die voor onze leden en voor RGYM het beste is. 

Optie 1: 100% incasseren tijdens de lock-down 

Optie 2:   75% incasseren tijdens de lock-down 

Optie 3:   50% incasseren tijdens de lock-down 

Optie 4:   25% incasseren tijdens de lock-down 

Optie 5:   Contract bevriezen tijdens de lock-down 

U kunt uw keuze kenbaar maken via  in fo@rgym.nl  of  te le fonisch  0251 -74 50  03  

Pas als RGYM zijn deuren wel mag openen, dan zullen wij gewoon via de regulieren datum het 

abonnement naar rato incasseren. Wij hopen dat jullie RGYM willen blijven steunen en dat wij 

gezamenlijk deze vervelende tijd samen doorkomen. 

 

RGYM blijft in de tussen tijd via onze  social media kanalen onze online groepstrainingen en thuis 

trainingen aanbieden, dit als alternatief om u  gezond en fit te houden tijdens deze opgelegde 

maatregelen. 

Wij doen er alles aan om u, ondanks de sluiting van onze locatie onze dienstverlening en service te 

kunnen blijven waarborgen. 

Wij hopen op uw begrip en wensen u veel sterkte en gezondheid in deze moeilijke periode. 

 

Met vriendelijke groet, 

RGYM B.V. 
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