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De kerstman wil jullie fijne feestdagen wensen! 
Hij heeft een persoonlijke boodschap voor jullie! 

 

 
 

 

Pay n Plan 
Binnenkort kunnen jullie een bericht ontvangen 
waarin er gevraagd wordt om een app te 
downloaden genaamd Pay n Plan. Deze app zorgt 
ervoor dat wij nog beter met jullie in contact kunnen komen. Via pushbericten (vergeet de meldingen 
van de app dan niet aan te zetten) worden jullie dan op de hoogte gehouden van de actuele zaken. 
Verder is het mogelijk om via de shop een judopak of andere producten aan te schaffen en kunnen 
wij via de agenda ook evenementen aangeven waarvoor jullie je kunnen aanmelden. De agenda 
wordt ook gebruikt om inhaallessen in te kunnen boeken of proeflessen aan te vragen. 
 

Lekker dansen in de vakantie! 
Wij hebben voor al onze danstalenten wat leuke danspasjes in elkaar gezet om toch nog, in de 
periode dat we dicht zijn, lekker te kunnen dansen! 

4+ jaar 7+ jaar 

  

https://www.youtube.com/embed/Re8mzlLdNDg?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/8ODqrKSFxUE?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/nNPUv7FpitI?feature=oembed


 
 

 
Jezelf vertrouwen geeft vertrouwen! 

 

Joyus | Tel: 06-43233758 | info@joyus.nl 
| kvk. 71505423 | btw-id NL002039533B71 | Bank NL36INGB0006635142 | 

Joyus wil verduurzamen 
Doe jij niets meer met je oude judopak? Geef hem aan ons en ontvang er € 5 voor terug op je 
rekening. 
 

Dank jullie wel! 
Wij zijn erg blij met jullie als klant en willen jullie ontzettend bedankt voor de steun in deze 
(corona)tijd! Als dank geven wij jullie 20% korting op onze judopakken. Met de kortingscode 
#bedanktvoorjesteun kan je korting geven aan je product in onze shop via de app. Deze kortingscode 
is eenmalig en onberperkt geldig. Daarnaast kunnen jullie er ook nog voor kiezen om bij sport 2000 in 
Nootdorp sportkleding te kopen. Uiteraard wanneer de winkel weer open is. Hier krijgen jullie een 
korting van 10%. Deze korting blijft onbeperkt geldig. Geef in de winkel aan dat je bij Joyus lid bent. 
 
Wij hopen jullie snel weer te zien in onze lessen, want wij missen jullie ontzettend! 
 
Namens het hele team van Joyus willen wij jullie een hele fijne kerst en een mooi, gezond en 
liefdevol 2021 wensen! 
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