
Heropening per 19 mei!
Beste sporters, 

het lijkt er toch echt van te komen. Hoewel nog met mate, we gaan weer open!! 
UIteraard zal nog niet alles als vanouds zijn, maar met deze stap waar jullie weer lkunnen
gaan trainen zijn we al erg blij!

Bij deze willen we iedereen die ons op wat voor manier is blijven steunen enorm bedanken! 

Na de eerste lockdown in maart vorig jaar en de beperkingen die we daarna nog hadden,
was de tweede lockdown een hard gelach. Hoewel aantoonbaar er weinig tot geen
besmettingen zouden zijn ontstaan in fitnesscentra (bij ons geen bekend) werden we weer
gesloten, alle inspanningen om dit te voorkomen ten spijt.  Het weer was ook nog niet zo
dat je lekker buiten kon trainen of de materialen weer buiten kon plaatsen. 

Maar goed, in tijden van crisis wordt men ook creatief! Dus hebben we ook niet stilgezeten.
Naast de ontwikkeling van de app, de uitbreiding hiervan met een aantal handige functies,
de online lesse  en de video on demand trainingen introduceren we nog iets nieuws! Dit om
jullie zoveel mogelijk de tijd en mogelijkheid te geven je training af te werken.
 
Per 19 mei stappen we over op bemande en onbemande uren! Dus de tijden waar we
voorheen gesloten waren (tussen 12.00 en 16.00) blijven we open én jullie kunnen straks
al vanaf 06.00 starten!! Lekker voor het werk of school trainen! 
Om dit mogelijk te maken hebben we allure uitgerust met een nieuw toegangssysteem,
camera's en is het alarmsysteem aangepast hierop aangepast zodat het mogelijk wordt
gespreid en veilig te trainen binnen Allure.

Om dit mogelijk te maken moet iedere sporter voorzien zijn van een geprogrammeerde
ledenpas. De pas die je hebt gekregen bij aanmelding is daarvoor geschikt maar moet dus
opnieuw geprogrammeerd worden. 
Neem deze dus zo snel mogelijk mee naar Allure. 

Aktie nieuwe abonnementen!!
We gaan ook werken met nieuwe abonnementen en ons aanbod vereenvoudigen. We
blijven onbeperkte en 1x per week abonnementen aanbieden, maar nu nog per maand of
per jaar. Activeer je nieuwe abonnement voor 15 juni en ontvang de eerste 6 maanden
15% korting! Je oude abonnement behouden kan ook wanneer deze niet is stopgezet,
maar alleen met het nieuwe abonnement heb je toegang tot de onbemande openingstijden.  
Voor een compleet overzicht, kijk op alluresport.nl/heropening!

Hopelijk weer tot snel!!
Team Allure!
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