
5 november 2021 
 
Je hebt het vast al ergens gehoord. De overheid heeft weer nieuwe Corona regels aangekondigd. 
Wij als Yogapoint Arnhem zijn helaas genoodzaakt om deze regels te volgen.  
 
Onze slogan “Yoga voor iedereen” geldt nog steeds. Iedereen is welkom, gevaccineerd of 
ongevaccineerd, maar je moet wel een geldige QR-code kunnen laten zien.  
 
Vanaf zaterdag 6 november gelden volgende maatregelen:  
• Om toegang tot Yogapoint Arnhem te krijgen, heb je een geldige CoronaCheck nodig. Deze laat je 
bij binnenkomst door de docent scannen. Zonder geldige QR-code kan je helaas geen les in de 
studio volgen (wel online les).  
• De mondkapjesplicht geldt niet in de studio, aangezien alle leerlingen een coronatoegangsbewijs 
dienen te tonen.  
• Voor yogadocenten is de QR-code niet van toepassing. Docenten die niet over een QR-code 
beschikken, laten zich geregeld testen om op die manier de veiligheid van jou en andere yogi’s te 
waarborgen. De CoronaCheck geldt wel voor yogadocenten als zij buiten werktijd zelf yogales 
nemen.  
• Het advies is om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Dit is geen verplichting, maar we 
vragen je om rekening met elkaar te houden. Hetzelfde geldt voor andere maatregelen zoals 
handdesinfectie.  
• Ben je niet beschermd tegen Corona, maar wil je wel yogalessen volgen? Onze online lessen (live 
via Zoom en video’s on-demand) kun je altijd volgen. Zie het lesrooster voor alle mogelijkheden.  
• Met een negatieve testuitslag en de bijbehorende QR-code mag je ook lessen in de studio volgen. 
Je kunt je in Arnhem bijvoorbeeld laten testen aan de Velperbinnensingel 9. Maak vooraf een 
afspraak via Testen voor toegang.  
 
We respecteren ieders keus m.b.t. vaccinatie en het gebruik van de CoronaCheck. Ben je niet in het 
bezit van een QR-code of heb je vragen of opmerkingen? Neem dan graag contact met ons op via 
info@yogapoint.nl o.v.v. locatie Arnhem. We willen je vragen om hierover geen discussies in de 
yogastudio aan te gaan. In de studio willen we ons focussen op hetgeen ons bij elkaar brengt: yoga! 
 
Bedankt voor je begrip en we hopen je gauw weer op de mat te zien! 
 
 
 
 
 

 


