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Beste leden, 

 

We hadden jullie beloofd om met duidelijkheid te komen wat er met jullie overeenkomst  

gebeurt nu Body Movement  tijdelijk gesloten is. 

 
We hebben jullie incasso per eerstvolgende incassodatum  stopgezet. 

Tot we open gaan, stoppen we de incassering van het abonnementsgeld. We beginnen 

pas met incasseren als we weer open zijn. 

We pauzeren je lidmaatschap eveneens vanaf volgende incassodatum. Zolang Body 

Movement gesloten is, pauzeren we de overeenkomsten van alle leden. De einddatum 

van je overeenkomst wordt hierdoor met eenzelfde periode opgeschoven. 

 

In de tussentijd willen we jullie zo goed mogelijk helpen om gezond en fit te blijven.       

Tijdens de sluiting Body Movement steunen we jullie door het bieden van online            

oplossingen.  

 

Als eerste optie biedt de Body Movement-app voldoende mogelijkheden voor thuis om 

te zorgen dat je toch aan je sport doelen kunt blijven werken. Nog geen toegang tot de 

app?  Je kunt hem nu gratis aanvragen door een mail te sturen naar                                

info@bodymovement.nl met daarin je naam, geboortedatum en e-mailadres. Zet daarin 

bij onderwerp ‘Body Movement-app’. Je ontvangt dan een link in je mail die je kunt acti-

veren, waarna je de app kosteloos kunt downloaden in de play– of app-store.              

Onder ‘work outs’ vind je dan diverse trainings-routines voor thuis. 

 

Een tweede optie die we via Club Joy kunnen aanbieden gedurende de wettelijk ver-

plichte sluiting is het kosteloos gebruik van Fitsnacks TV. Hieronder staat beschreven hoe 

je hiervan gebruik kunt maken. Maak een account aan en gebruik hiervoor het bij ons 

bekende e-mailadres en de unieke code om in te loggen als lid van BM: BMTEGFS2271 
De stappen zijn simpel uit te voeren en openen een nieuwe digitale sportwereld.      

Maak er  gebruik van om thuis toch nog in shape te blijven. 

 

Op de volgende pagi-

na vind je ook een aan-

kondiging van live-

lessen! 

 

Als je een account 

hebt aangemaakt, kun 

je hiervan zelf de plan-

ning zien. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

We hopen met deze maatregel dat we het juiste doen voor jullie als lid en vragen dan 

ook om jouw loyaliteit, zodat we vanaf 7 april en anders op een later tijdstip weer lekker 

kunnen sporten, want het blijkt nu meer dan ooit dat investeren in je gezondheid ontzet-

tend belangrijk is. 

 

Via onze website www.bodymovement.nl en onze social media kanalen, zoals Face-

book en Instagram zullen we jullie zo goed mogelijk op de hoogte houden. Hou deze 

dan ook a.u.b. ook in de gaten.  

 

Wij danken jullie voor alle lieve en ondersteunende woorden en heel veel sterkte in deze 

moeilijke tijd. We kunnen niet wachten om jullie weer te mogen begroeten!  

 

Blijf gezond en let op elkaar! 

Jolanda, Richard en Team Body Movement 

Hulsterweg 80 - 5931 JH - TEGELEN - info@bodymovement.nl 


