B-Funk is het platform voor dansers van alle stijlen en niveau’s.
Om bij B-Funk te trainen is er geen vereist niveau, juist alle
leeftijden, stijlen en niveaus door elkaar creëert een unieke
omgeving om jezelf in te ontwikkelen en om andere mensen te
leren kennen.

Wist je dat?
Je bij B-Funk ook je eigen lessen kan opstarten zonder
investering?
Je korting kan krijgen op “Meet & Train” via de tool “social
media”?
B-Funk altijd op zoek is naar gemotiveerde mensen om het
platform mee uit te breiden? Heb jij iets te bieden, of wil je
graag meehelpen aan B-Funk? Neem gerust contact op.

Meet & Train
Wil je meer weten? Vraag informatie aan bij de
zaalverantwoordelijke of bel naar +31 6 45 97 1345.

140pt = €11,25
(incl. btw)
47pt = €3,75
(incl. btw)
28pt = €2,25
(incl. btw)

93pt = €7,50
(incl. btw)

Max punten te gebruiken
voor korting:
Max punten te gebruiken
voor korting:
Max punten te gebruiken
voor korting:

Max punten te gebruiken
voor korting:

ingang: op de 1e dag van de
eerstvolgende kalendermaand vanaf het moment
van betaling.
ingang: op de 1e dag van de
eerstvolgende kalendermaand vanaf het moment
van betaling.
ingang: eerstvolgende week
vanaf moment van betaling.
ingang: eerstvolgende
avond vanaf moment van
betaling.

€20,-

1
kalendermaand
2x
per week
toegang

Maandpakket
(groot)

€15,€10,€5,€3,-

De webshop verwijst je automatisch door de betaling
heen, hou rekening met wanneer je pakket wordt
geactiveerd vanaf de aankoopdatum. Voor losse avonden
is dat direct de eerstvolgende avond, een weekpakket de
eerstvolgende week en een maandpakket gaat altijd in
vanaf de 1e van de eerstvolgende kalendermaand.

€12,-

2.3 Betaling

€6,-

Kies een locatie en maak een keuze uit de pakketten op
de volgende pagina.

1
kalendermaand
1x
per week
toegang

2.2 Maak keuze uit onze optie’s

1
week
2x
toegang

b-funk-platform.webshopapp.com/tools/lidmaatschap

1
aankoop
1x
toegang

2.1 Ga naar de volgende website:

4. De pakketten.

Je kunt jezelf vanaf huis aanmelden, maar ook op de locatie zelf.
Als je vanaf huis wil betalen lees dan hieronder verder. Als je op
de locatie zelf wil betalen kijk dan verder op de volgende
pagina.

Maandpakket
(klein)

2. Aanmelden

Meld jezelf altijd even aan bij de zaalverantwoordelijke van die
avond, hier word je ontvangen en verder geholpen met het
invullen van de aanwezigheidslijst. Zorg ervoor dat je een
account hebt op de webshop van B-Funk
(b-funk-platform.webshopapp.com) zodat je automatisch op de
lijst terecht komt. Kom je voor het eerst? Schrijf dan alleen je
naam even op de lijst, een eerste keer is altijd gratis.

Weekpakket

Deze tool is bedoeld om een plek te bieden waar je aan jezelf
kunt werken als danser terwijl je tegelijkertijd andere mensen
kan ontmoeten. Het idee is dat je op deze manier je netwerk
uitbreidt en mogelijke partners kan vinden om mee samen te
werken of een crew te starten, terwijl je eigenlijk gewoon komt
doen waar het uiteindelijk om gaat, dansen.

3. Bij binnenkomst zaal

Losse avond

1. Meet & Train

