
Best lid, 

 
Als team van Sportclub Sens vinden wij het fijn om dagelijks voor u klaar te mogen staan. Ook nu we 
gesloten zijn, kijken we met het team naar mogelijkheden om dit voort te kunnen zetten. We kunnen 
ons goed voorstellen dat het vervelend is dat u nu niet bij ons kunt komen sporten en uw abonnement 
kunt gebruiken. Hiervoor bieden we de volgende compensatie: 
 

De periode/maand(en) dat u tijdens deze tweede lockdown geen gebruik heeft kunnen maken 
van onze club worden als gratis sport-“compensatietegoed” achter uw lidmaatschap geplakt. Dit 
houdt in dat wanneer u uw abonnement stopzet, u nog recht heeft op de periode/maand(en) 
gratis sporten die u niet heeft kunnen sporten door de lockdown. Dit compensatietegoed geldt 
alleen voor mensen die zich ingeschreven hebben bij Sportclub Sens vóór 15 december 2020.  
En die de hun contributie niet hebben gestorneerd of hun abonnement niet hebben bevroren 
tijdens deze 2de lockdown.  

 
U kunt er ook voor kiezen om het tegoed cadeau te doen aan een familielid, vriend of kennis. Zo 
kunnen zij voor een bepaalde periode kennismaken met Sportclub Sens zonder ergens aan vast 
te zitten en wie weet sporten jullie straks wel samen! 

 
Wij vragen u hierbij om niet uw contributie te storneren nu wij als sportschool wederom verplicht de 
deuren hebben moeten sluiten. Ook na deze crisis willen wij u graag weer kunnen verwelkomen, zodat 
we u weer kunnen helpen met het behalen van uw sportdoelen; of dat nu is tijdens één van onze 
groepslessen, tijdens personal training sessies of op onze eGym.  
 
We hopen dan ook dat we snel weer open mogen. Tot het zover is, zijn we u graag op afstand van dienst 
met onze thuis training van LES MILLS On Demand. Hierop staan meer dan 1000 workout filmpjes 
waarmee u thuis in shape kunt blijven. Bent u lid bij Sportclub Sens maar heeft u de activatielink 
hiervoor niet ontvangen stuur ons dan een email en wij zullen u deze zsm toesturen zodat u ook thuis 
kunt trainen. 
 
U kunt er daarnaast voor kiezen om gebruik te maken van ons nieuwe platform, exclusief opgericht voor 
de leden van Sportclub Sens. Op dit platform kunt u gratis verschillende trainingsschema’s voor thuis 
downloaden. Van HIIT workouts tot BBB-trainingsschema’s, van werken aan je spiermassa tot 
explosiviteit, wij hebben trainingsschema’s voor je die je thuis kan uitvoeren. Ook in dit geval, bent u lid 
bij Sportclub Sens stuur ons dan een email en wij zullen ervoor zorgen dat u de download link voor ons 
exclusieve platform krijg. U kunt uw aanvraag mailen naar ons via www.sportclubsens.nl  
 
Zoals u ziet, doen wij er alles aan om u zowel betrokken als in beweging te houden, ondanks dat wij u 
niet kunnen ontvangen op de club. We hopen daarom op uw continuerend lidmaatschap en hopen u 
snel weer te kunnen verwelkomen. Ondanks dat oud en nieuw er dit jaar anders uitziet dan voorgaande 
jaren, hopen wij dat u een goed uiteinde heeft en wensen wij u een gezond en voorspoedig 2021! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Sportclub Sens 
 

http://www.sportclubsens.nl/

