
IEDEREEN AAN HET DANSEN AAN HET DANSEN
TEGEN DE TEGEN DE LAAGSTE PRIJS

S-pression S-pression 
droomt de droomt de 
danszalen voldanszalen vol

WELKOM OP DE GRATIS PROEFLESSEN
Probeer je liever eerst de danslessen vooraleer in te schrijven? 
Kom dan naar de gratis proeflessen van maandag 6/9 t.e.m. zaterdag 18/9

Voor het uurrooster surf naar 
www.s-pression.be ➜ lessenrooster

Dit (gratis) aanbod geldt voor alle lessen op onze 3 locaties.

Quercus, Molenstraat Eeklo Sporthal Meos Maldegem Sportpark Eeklo 

LIDGELD: dansen tegen de laagste prijs
Wegens de onzekerheid over de evolutie van Corona wordt het 
dansseizoen en het te betalen lidgeld in 2 blokken verdeeld.

BLOK 1: van 6/9 t.e.m. 23/12: €80 1u les per week/15 lesweken 
BLOK 2: van 10/1/22 t.e.m. 29/5/22: €90 1u les per week/17 lesweken

Ook met UITPAS en mutualiteiten geven deel van het lidgeld terug.

Gezinskorting voor 2e en alle volgende gezinsleden: -10% 
Heb je recht op KUP met kansentarief? Dan betaal je voor 1e blok: €20 
en voor het 2e blok: €25/1 lesuur in de week.

BLOK 1  
6/9/21 t.e.m. 23/12/21

BLOK 2  
10/1/22 t.e.m. 29/5/22

je danst kortingprijs kortingprijs

1 uur €80 €90

2 uur €160 €152 €180 €171

3 uur €240 €216 €270 €243

4 uur €320 €272 €360 €306

5 uur €400 €320 €450 €360

6 uur €480 €360 €540 €405

7 uur €560 €392 €630 €445

8 uur & meer = all-in €640 €416 €720 €467

HOE INSCHRIJVEN?
Via www.s-pression.be ➜ inschrijven 
Meer info over onze danslessen: 0472 23 25 47 of info@s-pression.be

DANSSTIJLEN
Voor kleuters, kids,teens, +18jr.  Enkel voor +18jr.
✦ kleuterdans  ✦ yoga & power yoga 
✦ kidsdance  ✦ Pilates & power Pilates 
✦ (pré) ballet / pointes  ✦ partyrobics dance workout 
✦ modern/show/jazz 
✦ disco 
✦ musical met muscialster Sarah Goethals 
✦ urbanl/hip hop/commercial 
✦ girly/commercial 
✦ clipdance/hip hop 
✦ wedstrijd/demogroepen

Iedere vrijdag: GRATIS afterschool danceparty: ‘we knock Corona’


