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10 beurtenkaarten:  
hoe zit dat nu?  

 

Vanaf dansjaar 2020-2021 werkt Dansschool PURE met een nieuw platform voor het verwerken van 

de inschrijvingen, genaamd ledenbeheer. Dit brengt een aantal veranderingen met zich mee en 1 

daarvan is het systeem voor de 10 beurtenkaarten. 

Met dit systeem wordt de 10 beurtenkaart namelijk een digitale beurtenkaart! Wat houdt dit in? 

- Geen papieren beurtenkaarten meer, 

- Eens je éénmalig je profiel hebt aangemaakt, kan je online je kaart herladen voor 10, 15 of 20 

beurten, 

- Je kan op elk moment online je budget online checken en herladen indien nodig, 

- Je krijgt een melding wanneer je budget bijna op is, 

- Je hebt een mooi overzicht van welke lessen je kan volgen met een beurtenkaart en wanneer 

deze doorgaan, 

- Je kan vooraf registreren om deel te nemen aan een les, maar dat hoeft niet. Ben je niet online 

geregistreerd? Dan duidt je docent aan dat je aanwezig was en gaat het geld voor deze les 

automatisch van je budget.   

Om een online beurtenkaart te kunnen aankopen (en dus opladen), hoef je enkel een profiel aan te 

maken bij ons. Dit kan je doen door te surfen naar www.dansschoolpure.be, door te klikken op 

‘inschrijven’ – ‘GA NAAR DE INSCHRIJFPAGINA’. Zo kom je op ons ledenplatform uit, waar je je profiel 

kan aanmaken. Eens je profiel is aangemaakt, kan je je beurtenkaart opladen! 

TIP: een profiel maak je aan op ‘gezinsniveau’. Dat betekent dat je aan je profiel ook je dansende 

dochter of zoon bv kan toevoegen. Je budget op je online beurtenkaart kunnen zij dus ook gebruiken. 

Een beurtenkaart wordt op die manier een gezinskaart!  

Deze beurtenkaarten kunnen aangekocht en herladen worden voor de lessen waarmee je al vertrouwd 

bent: 

- LEMBEKE: 

o Yoga (door Famke) 

o Work Out (door Lien) 

o PURE’Robics (door Jolien) 

o Fun & Fit 50 + (NIEUW!) (door Inge) 

- GENT: 

o Work out (door Hannah) 

o Stretch (door Hannah) 

Echter, deze online beurtenkaarten gelden voor deze lessen vanaf het nieuwe dansjaar 2020-2021 en 

dus vanaf maandag 7/9/2020!  
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Wat dan met de lessen deze zomer? 

Sommige van deze ‘beurtenkaart-lessen’ lopen door tijdens de zomer. Je kan voor deze lessen nog 

steeds je papieren 10 beurtenkaart opgebruiken. Is ze op? Dan kan je gewoon cash per les betalen! 

Een zomer work out kost per les €7. Betalen kan in cash (gepast!) aan het begin van elke zomer work 

out.  

Wat als ik aan het einde van de zomer nog beurten over heb? 

Heb je nog ongebruikte beurten over op je 10 beurtenkaart, neem dan zeker contact op met ons via 

info@dansschoolpure.be. Wij kunnen je beurten overzetten naar digitaal budget en zo je digitale 

beurtenkaart opladen! Dit budget kan je dan gebruiken voor de lessen van het nieuwe dansjaar en, dit 

dus vanaf 7/9/2020. 

 

Heb je vragen over de beurtenkaarten, het herladen, deze zomer, … dan kan je uiteraard steeds bij ons 

terecht via mail of telefoon! Hopelijk tot snel in de dansles   
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