
HOE KAN U BESTELLEN? 

1. Ieder kind heeft een persoonlijk blad. Gelieve dus geen broers/zussen op 1 blad aan te duiden. 

2. U kruist op de menu van de maand (zie ommezijde) de dagen aan waarop u wenst dat uw kind  

blijft eten.  

3. U doet deze inschrijving en betaling cash persoonlijk op het secretariaat  

op de volgende dagen:  dinsdag 19 februari  7u30 tot 18u 

     donderdag  21 februari  8u00 tot 16u 

4. Buiten deze voorgestelde dagen is er geen inschrijving mogelijk voor deze maand. 

Per maand krijgt u een nieuwe brief met andere data en nieuw menu. 

5. Om organisatorische redenen kunnen wij geen warme maaltijden annuleren per dag. 

Met een ziektebriefje van 3 tot … dagen kunnen wij dit aanpassen en krijgt u bij de volgende  

bestelling het geld cash terug. 

6. De verminderde prijzen gelden voor een gezin van 3 kinderen die op onze school ingeschreven zijn. 

Wij zien u graag op de bovenstaande dagen om uw bestelling te registreren.  

Met vriendelijke groeten, 

Sieglinde Baeyens, algemeen directeur 

HOE KAN U BETALEN ? 

Aangezien maaltijden niet op krediet kunnen gegeten worden, is het logisch dat de school direct het geld ontvangt 

en hiermee de factuur aan de traiteur kan vereffenen. 

Vermits er vele facturen onbetaald blijven of te laat worden betaald, is dit voor het secretariaat een  

onmogelijke klus om 3 maanden later nog te weten wat er in het verleden is gebeurd. 

Daarom vragen wij uw medewerking om elke maand te komen afrekenen.  

We weten dat niet iedereen cash bij zich heeft, en hebben voor u een toepassing gezocht.  

U kan ook betalen via de app ‘bancontact’. U installeert deze app op uw smartphone. Via deze app kan u het juiste 

bedrag in 2 minuten betalen op de schoolrekening. Vermits u zelf komt, kunnen mogelijke foutjes in het aanduiden 

van de maaltijden direct aangepast worden. 

 

Omdat we elke maand luisteren naar onze ouders en hun suggesties, willen we opnieuw de faciliteit geven 

om de soep aan te duiden per maand. De € 6 euro zal verrekend blijven via de factuur per maand. 

We proberen met deze service meer op maat te kunnen werken van elk kind. 

Gelieve uw bestelling dan ook via de achterzijde van dit blad aan te duiden bij het kommetje soep. 

Wij hopen dat u onze inspanningen waardeert. 



Naam van het kind ……………………..klas…….. 

Lagere school 

€ 3,50/dag  x ...…... maaltijden = € …………………... 

€ 3,00/dag  x ……… maaltijden = € …………………… 

Kleuterschool 

€ 2,80/dag  x ...…... maaltijden = € …………………... 

€ 2,50/dag  x ……… maaltijden = € …………………… 

Totaal= € ………………    

Voor secretariaat 

Is de betaling in orde?  0 ja 0 neen, …………………………... 

Hoe gebeurt de betaling  0 cash  0 app bancontact 

Bewijsstrookje betaling warme 

maaltijden voor maart 2019 
(teruggeven aan de ouders) 

 

€ ……………………… 

 

Handtekening secretariaat 

Naam kind:……………………………………..klas………… 

drinkt soep in de maand maart 2019 

Dit wordt verrekend via de factuur van de maand maart 2019. 

 


