
 

 

 

 

 

 

 

Hieronder vind je een overzicht van de coronamaatregelen vanaf 1 

november.  

(Covid Safe Ticket). 

 

Body Fit heeft geïnvesteerd in een automatische toegangscontrole om de 

toegang voor jullie als klant zo gemakkelijk mogelijk te maken. Dankzij 

deze automatische toegangscontrole kunnen onze trainers zich 

focussen op wat echt telt: jou met plezier laten bewegen. Lees meer 

hieronder in deze nieuwsbrief. 

 

Blijven bewegen is noodzakelijk voor onze gezondheid. Dit mogen we niet 

schrappen. Body Fit blijft zich inzetten op ventilatie en CO2-meting. 

 

 

1. Covid Safe Ticket  

Het Covid Safe Ticket is enkel verplicht voor de fitnessactiviteiten. (= 

fitness + groepslessen) 

 Om toegang te krijgen tot de fitness en groepslessen, vragen we om 

een geldig Covid Safe Ticket in te scannen aan de balie. Dit is 

verplicht voor elke fitnessbezoeker vanaf 16 jaar. 

 Stap 1. Breng een geldig Covid Safe Ticket mee 

(smartphone of op papier) 

 Stap 2. Scan je Covid Safe Ticket aan de balie, inchecken 

met je lidkaart hoeft niet meer. 

Het systeem checkt je Covid Safe Ticket en of je een geldig 

abonnement hebt. Zijn deze 2 in orde dan krijg je een groen 

scherm en kan je training starten. 

 Stap 3. Start met je fitnesstraining / groepsles 



 

 

 Het Covid Safe Ticket is niet verplicht voor de danslessen omdat 

deze vallen onder het protocol van de sportclubs. 

 

2. Uitbreiding mondmaskerplicht  

 Draag het mondmasker in de gangen, de kleedkamers en bij het 

wachten voor de les begint. (verplicht vanaf 12 jaar) 

 Tijdens de het sporten zelf (dansen – fitness – groepsles) hoeft het 

masker niet gedragen te worden.  

3. Ontsmet je fitnesstoestel / materiaal na gebruik 

VEEL GESTELDE VRAGEN 

 

Waar kan ik het Covid Safe Ticket verkrijgen? 

Om je persoonlijke COVID-certificaat te verkrijgen, installeer je 

eenvoudigweg de CovidSafeBE-app. Je kan meer informatie terugvinden op 

https://covidsafe.be/nl/ 

 

 Ik ben op de sukkel met smartphone, computer en tablet? Het 

installeren van de Covid Safe-app lukt me niet, ook het afdrukken van 

de papieren versie lukt me niet? Wie kan me helpen?  

Stad Poperinge en de sociale dienst van de Bres helpen je graag. 

- Je kan zonder afspraak tijdens de openingsuren naar de Bres om een 

Covid Safe Ticket af te drukken. (gelieve je identiteitskaart + pincode mee te 

brengen) 

-  Wil je hulp om de Covid Safe – app op je smartphone te installeren, dan 

kan dit op afspraak bij ‘Kuj eki help’n’. Info en inschrijvingen vind je via: 

https://www.poperinge.be/activiteiten/detail/2653/kuj-eki-helpn-eerste-hulp-

bij-digitale-problemen  

 

 

http://app.infos.compagniedesalpes.fr/e/er?uid=22c316e12df494f40be3eaf4fd95807f0948b06dcedd408ee8fbd34012cc4b2b&s=166775249&lid=8086&elqTrackId=B94FEED72B5DFB7216B90DCD7629FBA0&elq=b82485a62814450f9d53ddbfaaa5b6aa&elqaid=2866&elqat=1
https://www.poperinge.be/activiteiten/detail/2653/kuj-eki-helpn-eerste-hulp-bij-digitale-problemen
https://www.poperinge.be/activiteiten/detail/2653/kuj-eki-helpn-eerste-hulp-bij-digitale-problemen


 

Ik ben niet gevaccineerd. Wat nu? 

Ook als je niet gevaccineerd bent, kan je gebruik maken van het COVID-

certificaat door aan te tonen dat je recent een PCR test onderging waarvan 

het resultaat negatief was.  

Wens je geen PCR-test af te leggen, dan kan je je abonnement, mits een 

administratieve kost van € 10, op pauze zetten. Wens je de pauze / 

bevriezing te activeren stuur ons een mail info@bodyfit.be 

 

Ik ben in kine-behandeling in Body Fit, dien ik een Covid Safe Ticket 

voor te leggen?  

Neen, tijdens je kine-behandeling is een Covid Safe Ticket niet verplicht. 

Draag je mondmasker tijdens de kine-sessie. 

 

Ik kom dansen bij de dansschool van Body Fit, dien ik een Covid Safe 

Ticket voor te leggen?  

Neen, tijdens de danslessen is een Covid Safe Ticket niet verplicht. De 

dansschool valt onder de afdeling ‘sportclub’.  

 

Is fitness nu onveiliger dan andere sporten? Waarom voert men een 

Covid Safe Ticket in voor fitnessactiviteiten? 

De Vlaamse regering heeft beslist om de coronapas in te voeren voor 

fitnesszaken, omdat er eengrote druk was op de Rand rond Brussel. Daar 

schijnt er sprake te zijn van fitnesstoerisme uit Brussel. Het invoeren van het 

CST in de fitness is een beslissing zonder achterliggende wetenschappelijke 

analyse. De fitnesssector levert heel wat inspanningen door goed te 

ventileren en te ontsmetten. Deze professionele aanpak loont! We kunnen 

het alleen jammer vinden dat onze sector door de overheid als hefboom 

wordt gebruikt om de vaccinatiegraad op te krikken. 

Wijzelf blijven bewegen en ons inzetten voor onze leden. En deze 

inspanning doen we graag voor jou! Blijf bewegen.  

 

 

mailto:info@bodyfit.be

