H.-Hartcollege Tervuren vzw
Albertlaan 44
1970 Wezembeek-Oppem
027673549
directie@hhc.be
www.hhc.be

Inschrijven abonnement warme maaltijden en/of soep

Geachte ouders,
Vanaf maandag 9 september 2019 kan uw zoon/dochter op school warme maaltijden en soep
bestellen. De abonnementsperiode loopt van maandag 09/09/2019 tot en met maandag
02/12/2019. Hierna starten de kerstexamens. Een tweetal weken voor het einde van elk
trimester krijgt u opnieuw een brief waarmee u kunt inschrijven voor de volgende periode.
Gelieve het bijgevoegd bestelformulier goed te bekijken en gelieve aan te duiden welke
formule u precies verkiest. U kunt aanduiden of u warme maaltijden wenst of vegetarische
maaltijden, met of zonder soep. Onderstaand ziet u een voorbeeld van een bestelling:
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€ 4,00 x 44 = € 176,00
€ 4,00 x 22 = € 88,00

In deze abonnementsperiode zijn er dus 11 maandagen, 11 dinsdagen, 11 donderdagen en
11 vrijdagen. Indien uw zoon/dochter elke dag wenst warm te eten, dan komt dat neer op
een bedrag van € 176,00. Indien uw zoon/dochter bijvoorbeeld enkel dinsdag en donderdag
wenst warm te eten, dan kan dat uiteraard ook. U kruist de dagen aan zoals hierboven en
maakt bij voorkeur zelf reeds de berekening van het verschuldigde bedrag.
Naast de warme maaltijden bieden we elke vrijdag de mogelijkheid tot het aankopen van
een broodje. Deze kosten € 3. Bonnetjes worden elke dinsdagmiddag verkocht in de refter.
Bij afwezigheid of een activiteit georganiseerd voor de klas, dient u uiterlijk de dag zelf de
bestelde maaltijd te annuleren, en dit voor 8u30. Dit kan via telefoon, via e-mail op
Tamara@hhc.world, via Smartschool of in lokaal K103. Bij collectieve uitstappen (het volledige
3e jaar bijvoorbeeld), gebeurt de terugbetaling automatisch. Alle terugbetalingen gebeuren
via de schoolfactuur.
De abonnementsaanvragen dienen ingediend te worden in lokaal K103, bij Mevr. Caron, ten
laatste op donderdag 5 september 2019. U kunt cash betalen of met bancontact. Het menu
kunt u steeds terugvinden op de website van de school of op Smartschool.

Met vriendelijke groeten
T. Caron

Inschrijvingsformulieren warme maaltijden en soep 09/09/19 - 02/12/2019
warme maaltijden

warme maaltijden en soep

Naam leerling: ......................................................................................................................

Naam leerling: .......................................................................................................................

KLAS: ..................................

KLAS: ...................................
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€ 4,00 x 44 = € 176,00
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€4,00 x …… = €……

€ 4,50 x 44 = € 198,00
€ 4,50 x …… = €……

soep

vegetarische maaltijden

Naam leerling: ......................................................................................................................

Naam leerling: .......................................................................................................................

KLAS: ..................................

KLAS: ...................................................
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€ 0,50 x 44 = € 22
€ 0,50 x …… = €……

Handtekening ouders,

*gelieve de strookjes NIET van elkaar te knippen
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€ 4,00 x 44 = €176,00
€ 4.00 x …… = €……

