
	

	

Covid-19 Protocol 
 
Er is momenteel nog steeds erg veel onduidelijk. Aanhoudend heeft het Covid-19 ons allen in 
de greep. Een tijd van veel veranderingen en leren leven met het virus. 
Dat vergt soms wat extra creativiteit en doet een beroep op ons adaptief vermogen.  
 
Digitale lessen 
Bij E motion wordt er steeds met zorg en aandacht aangepast aan de nieuwe gegeven 
omstandigheden, om zo veilig mogelijk toch iedereen van dienst te kunnen zijn. 
Zo is er sinds maart 2020 de mogelijkheid geweest om de lessen digitaal te volgen - 3 lessen 
per week in jouw mailbox voor €15,00 per maand.  
De digitale lessen zijn vooralsnog het meest safe. Bijkomend voordeel is dat iedereen de 
digitale lessen kan volgen anytime and anywhere, dus ook in de zomervakantie geen les hoeft 
te missen J Daarom blijf ik tot 1 september 2020 voorzien in de digitale lessen. 
 
Buitenlessen 
Voor het retreat gevoel of de stok achter de deur bied ik aanvullend buitenlessen aan. Vanaf 
dinsdag 2 juni tot 1 september 2020 is het mogelijk de volgende lessen buiten te volgen: 
 
Dinsdag 19.00h Pilates based flow 
Dinsdag 20.15h Peeryasa 
Donderdag 20.00h Relaxiflex yoga 
 
Waar 
De buitenlessen zullen plaatsvinden op het strand tussen Willy Zuid en Skuytevaert, 
verzamelen bij het bord met de octopus. 
In sommige gevallen zal ik uitwijken naar een andere locatie, afhankelijk van het weer en de 
mogelijkheden. 
 
Voor de buitenlessen is vooraf aanmelden verplicht.  
Let op dat je de juiste dag en tijd aanvinkt! 
Aanmelden doe je hier: https://www.e-motion.nu/lesrooster-en-tarieven/



	

	

Voorzorgsmaatregelen	buitenlessen	ivm	Covid-19 
 
Niks nieuws, toch erg belangrijk en daarom vraag ik je het aandachtig te lezen. 
Deze voorzorgsmaatregelen gelden mbt de buitenlessen. 
 

• Heb je last van (neus)verkoudheid, hoesten, kuchen, niezen, loopneus, geen reuk of 
smaakbeleving meer, keelpijn, verhoging (tot 38 graden) of koorts, kortademigheid, 
hoofdpijn, branderige ogen, moeheid, buikklachten, diarree of voel jij je ziek? Blijf 
dan thuis! Dit zijn symptomen die op Covid-19 kunnen duiden. 

• Kom op tijd, maar niet te vroeg. Dit om onnodige contactmomenten met anderen te 
voorkomen. 

• Houd rekening met 1,5 meter afstand. 
• Houd er rekening mee dat er geen mogelijkheid tot toiletbezoek is. 
• Neem je eigen handdoek mee naar de les. Er worden geen matjes verzorgd, de 

handdoek dient als matje op het strand, tevens als afbakening van jouw ruimte. 
• Neem desgewenst zelf iets te drinken mee, dat wordt tijdelijk niet verzorgd. 
• De buitenles komt te vervallen wanneer het een mooie zomerse dag is en als gevolg 

van de drukte de 1,5 meter onmogelijk is te waarborgen. Uiteraard zal ik een 
alternatieve buitenlocatie zoeken, maar ad hoc is dit soms niet te realiseren. 

• De buitenles komt te vervallen vanaf 20 knopen wind – windkracht 5 
• De buitenles komt te vervallen wanneer het regent. 
• Zorg altijd voor voldoende warme kleding (laagjes) zodat je jouw temperatuur kunt 

reguleren gedurende de buitenles. 
 
Te allen tijde ben ik gerechtigd om een buitenles te annuleren of vroegtijdig te beëindigen  
wanneer ik klachten vermoed of waarneem. Dit is niks persoonlijks, maar ik kies dan om mijn 
verantwoording te nemen voor het welzijn van jou, andere deelnemers/omstanders en mijzelf. 
 
Betaling	
In	deze	bijzondere	tijd,	tot	1	september	2020,	is	het	mogelijk	te	kiezen	uit	de	volgende	
opties:	



	

	

	
	

• Pakket	1	
Reguliere	lesgeld	per	maand	betalen	voor	de	digitale	lessen	+	10	buitenlessen	te	
gebruiken	tot	1	september	2020.	

• Pakket	2	
€15,00	per	maand	betalen	voor	de	digitale	lessen	en	per	buitenles	€7,50	betalen.	

• Pakket	3	
Geen	gebruik	van	digitale	lessen.	Per	buitenles	€10,00	betalen.	

• Pakket 4 
Guardian angel à Kun je het niet betalen maar wil je wel de lessen volgen, neem dan 
contact met mij op. (Alleen van toepassing op reeds bestaande lidmaatschappen) 

	
Om	het	administratief	overzichtelijk	te	houden	verzoek	ik	jullie	dringend	om	echt	voor	
de	1e	dag	van	de	nieuwe	maand	te	betalen.	Bij	voorbaat	dank.	
	
Behandelingen		
Massages	en	beweging	in	je	brein	behandelingen	gaan	volgens	afspraak.	Uiteraard	wordt	
hier	ook	volledig	rekening	gehouden	met	de	maatregelen	die	momenteel	van	kracht	zijn	
om	de	verspreiding	van	Covid-19	te	minimaliseren.	Wil	je	een	afspraak	inplannen,	neem	
dan	contact	op	via	info@e-motion.nu	of	+31622493809	
Voorzorgsmaatregelen	mbt	de	behandelingen	worden	per	keer	en	persoonlijk	gedeeld.	
 
Dank voor je begrip en het nemen van jouw verantwoordelijkheid. 
 
Liefs, Peer	


