PROMOTIE-ACTIE VAN BOEKDANS
Pakket van 5 lessen.
Iedere week een gezellig voorleesmoment met de peuters en daarna lekker bewegen op muziek over
het verhaal?
Kies dan een pakket van 5 lessen. Het pakket biedt vijf lessen aan, elke week een ander prentenboek.
De opbouw van de lessen is steeds hetzelfde. Daardoor weten de peuters wat er gaat komen en
kunnen ze er nog meer van genieten!

Nu met een promotie-actie!
Hoe werkt deze promotie?
Kies een gastles uit die jullie aanspreekt. Via de mail of het inschrijfformulier op de website kunt u
een les boeken.
Boekdans komt deze les bij jullie op de peutergroep geven. Besluit je daarna een pakket van 5 af te
nemen, dan was deze eerste les gratis! De docente komt dan nog 4 lessen geven uit het pakket.
Past Boekdans toch niet zo goed bij jullie organisatie, dan betaal je alleen de kosten van die les.
Voorwaarden:
-

-

De promotie geldt wanneer je besluit een pakket van 5 lessen af te nemen.
De eerste les is dan gratis.
Twee aansluitende lessen op één locatie hebben altijd al korting, je betaalt namelijk €425,- in
plaats van €500,-.
Bij een pakket van 5 lessen komt Boekdans iedere week (totaal van 5 weken) een les geven
op dezelfde locatie, op dezelfde dag en rond hetzelfde tijdstip.
Binnen een organisatie kun je meerdere keren gebruiken maken van de actie door meerdere
pakketten af te nemen.
De promotie-actie geldt tot 1 mei 2018. Vóór 1 mei 2018 moet de bevestiging binnen zijn
voor een pakket van 5 lessen. De lessen kunnen nog wel na 1 mei 2018 gegeven worden.
De prentenboeken die behandeld worden in de vier resterende lessen staan al vast. Mochten
jullie zelf prentenboeken willen inbrengen, dan vervalt de promotie-actie. Boekdans zal dan
een pakket en een offerte op maat maken.
Datum en tijdstip van de lessen worden altijd in onderling overleg afgesproken. Waarbij er
wordt gekeken naar de activiteiten van het kdv of psz en de agenda van Boekdans.
Voor vragen of het aanvragen van de lessen kunt u mailen naar info@boekdans.nl

Ben je enthousiast? Neem contact op met Boekdans!

