
Kostenraming 2021 - 2022

     3TT – Toerisme  

Omschrijving kledij 

LO T-shirt Navy + logo

Totaal 

https://www.studieshop.be 

Omschrijving boeken 

Gedetailleerd overzicht zie bijlage

Totaal +/-

Totaal

Omschrijving van de 

activiteiten  

Sectorverkenning, 

drugspreventiedag, Bokrijk, Gallo-

Romeins Museum, vakantiesalon, 

Luik, …

Meerdaagse studiereizen

Totaal 

Omschrijving  

Kopieën 

Multimedia 

Planner

Totaal 

Kosten voor volledig schooljaar 

: +/- 

Dit is enkel een indicatie

 €                                                                            3,00 

 €                                                                           68,00 

780,66€                                                                         

 €                                                                        280,00 

465,00€                                                                         

6. Bijkomende kosten: deze kosten worden betaald via de schoolfactuur. 

Alle leerlingen

 €                                                                          50,00 

Prijzen grootkeuken: gedetailleerd overzicht zie bijlage

5. EMA’s- IMA's: (buiten)-schoolse activiteiten worden betaald via de schoolfactuur.

Alle leerlingen

 €                                                                        185,00 

 €                                                                          15,00 

1. Aankoop praktijkkledij: deze kledij wordt aangekocht bij het starten van de opleiding bij 

de kledingfirma: TMS, zie link via onze website: https://www.hotelschoolhasselt.be. Betaling 

gebeurt dadelijk bij het plaatsen van de bestelling.

2. Aankoop boeken: de boeken worden aangekocht zodra de leerling is ingeschreven. Ouders 

bestellen de boeken via de link 

3. Aankoop bij de boekhouding

Cijferslot: Het is verplicht een cijferslot te gebruiken voor 

de lessen praktijk en LO. We raden jullie aan om deze aan 

te kopen op school. 

 €                                                                            8,50 

Alle leerlingen 

 €                                                                            6,00 

 €                                                                             6,00 

Alle leerlingen 

 €                                                                         228,16 

4. Betaling met de u-card: de betaling van de praktijkles of het middagmaal gebeurt de dag 

zelf. De u-card kan opgeladen worden met cash geld (enkel biljetten) op school.

U-card: Verplicht betaalsysteem voor alle leerlingen op 

onze school. (drankautomaten,grootkeuken,winkel, PV lessen)

 €                                                                            5,00 

 €                                                                           13,50 

http://www.studieshop.be/


Kostenraming 2021 - 2022

     4TT – Toerisme  

Omschrijving kledij Huidige leerlingen Nieuwe leerlingen 

LO T-shirt Navy + logo  -  €                                6,00 

Totaal  €                                6,00 

https://www.studieshop.be 

Omschrijving boeken Huidige leerlingen Nieuwe leerlingen

Gedetailleerd overzicht zie bijlage

Totaal +/-  €                            184,86  €                            226,06 

Totaal

Omschrijving van de 

activiteiten  

Sectorverkenning, 

drugspreventiedag, Bokrijk, Gallo-

Romeins Museum, vakantiesalon, 

gidsopdracht in Hasselt,…

Totaal 430,00€                                                                         

5. EMA’s- IMA's: (buiten)-schoolse activiteiten worden betaald via de schoolfactuur.

Alle leerlingen

 €                                                                        150,00 

 €                                                                        280,00 Meerdaagse studiereizen

4. Betaling met de u-card: de betaling van de praktijkles of het middagmaal gebeurt de dag 

zelf. De u-card kan opgeladen worden met cash geld (enkel biljetten) op school.

1. Aankoop praktijkkledij: deze kledij wordt aangekocht bij het starten van de opleiding bij 

de kledingfirma: TMS, zie link via onze website: https://www.hotelschoolhasselt.be. Betaling 

gebeurt dadelijk bij het plaatsen van de bestelling.

2. Aankoop boeken: de boeken worden aangekocht zodra de leerling is ingeschreven. Ouders 

bestellen de boeken via de link 

3. Aankoop bij de boekhouding

Cijferslot: Het is verplicht een cijferslot te gebruiken voor 

de lessen praktijk en LO. We raden jullie aan om deze aan 

te kopen op school. 

 €                                                                            8,50 

U-card: Verplicht betaalsysteem voor alle leerlingen op 

onze school. (drankautomaten,grootkeuken,winkel, PV lessen)

 €                                                                            5,00 

 €                                                                           13,50 

Prijzen grootkeuken: gedetailleerd overzicht zie bijlage

http://www.studieshop.be/


Kostenraming 2021 - 2022

     4TT – Toerisme  

Omschrijving  

Kopieën 

Multimedia 

Planner

Totaal 

Kosten voor volledig schooljaar 

nieuwe lln : +/- 

Kosten voor volledig schooljaar 

huidige lln : +/- 

Dit is enkel een indicatie

 €                                                                           83,00 

758,56€                                                                         

6. Bijkomende kosten: deze kosten worden betaald via de schoolfactuur. 

Alle leerlingen

 €                                                                          65,00 

 €                                                                          15,00 

 €                                                                            3,00 

Let op! Er kunnen nog vakgerichte bureaumaterialen (kaft, schriften, kleurpotloden,…)

 gevraagd worden.

 €                                                                         697,86 



Kostenraming 2021 - 2022

     5TT – Toerisme

Omschrijving kledij 

Kledij Meisjes  €                            182,00  €                            182,00 

 Broek blauw dames/ optioneel  €                              32,00  €                              32,00 

 Rok blauw dames  €                              36,00  €                              36,00 

 Vest blauw dames  €                              92,00  €                              92,00 

 Bloes dames Blauw  €                              22,00  €                              22,00 

 Sjaal blauw dames  €                              20,00  €                              20,00 

Kledij Jongens  €                            159,00  €                            159,00 

 Broek blauw heren  €                              32,00  €                              32,00 

 Vest blauw heren  €                              92,00  €                              92,00 

 Das blauw, unisex  €                              13,00  €                              13,00 

 Hemd heren blauw  €                              22,00  €                              22,00 

 LO T-shirt Navy + logo  -  €                                6,00 

Totaal meisjes  €                            182,00  €                            188,00 

Totaal jongens  €                            159,00  €                            165,00 

https://www.studieshop.be 

Omschrijving boeken 

Gedetailleerd overzicht zie bijlage

Totaal +/-

Totaal

1. Aankoop praktijkkledij: deze kledij wordt aangekocht bij het starten van de opleiding bij 

de kledingfirma: TMS, zie link via onze website: https://www.hotelschoolhasselt.be. Betaling 

gebeurt dadelijk bij het plaatsen van de bestelling.

2. Aankoop boeken: de boeken worden aangekocht zodra de leerling is ingeschreven. Ouders 

bestellen de boeken via de link 

3. Aankoop bij de boekhouding

Cijferslot: Het is verplicht een cijferslot te gebruiken voor 

de lessen praktijk en LO. We raden jullie aan om deze aan 

te kopen op school. 

 €                                                                            8,50 

Alle leerlingen 

 €                                                                         158,62 

Alle leerlingen 

4. Betaling met de u-card: de betaling van de praktijkles of het middagmaal gebeurt de dag 

zelf. De u-card kan opgeladen worden met cash geld (enkel biljetten) op school.

U-card: Verplicht betaalsysteem voor alle leerlingen op 

onze school. (drankautomaten,grootkeuken,winkel, PV lessen)

 €                                                                            5,00 

 €                                                                           13,50 

Prijzen grootkeuken: gedetailleerd overzicht zie bijlage

http://www.studieshop.be/


Kostenraming 2021 - 2022

     5TT – Toerisme

Omschrijving van de 

activiteiten  

Sectorverkenning, LO, …

Meerdaagse studiereizen

Buitenlandse reis

Totaal 

Omschrijving  

Kopieën 

Multimedia 

Planner

E-travel training

Totaal 

Kosten voor volledig schooljaar 

nieuwe lln : +/- 

Kosten voor volledig schooljaar 

huidige lln : +/- 

Dit is enkel een indicatie

1.100,00€                                                                      

6. Bijkomende kosten: deze kosten worden betaald via de schoolfactuur. 

Alle leerlingen

 €                                                                          70,00 

1.569,12€                                                                      

 €                                                                          20,00 

 €                                                                            3,00 

 €                                                                            9,50 

 €                                                                         132,00 

Let op! Er kunnen nog vakgerichte bureaumaterialen (kaft, schriften, kleurpotloden,…)

 gevraagd worden.

1.390,62€                                                                      

5. EMA’s- IMA's: (buiten)-schoolse activiteiten worden betaald via de schoolfactuur.

Alle leerlingen

 €                                                                        200,00 

 €                                                                        900,00 



Kostenraming 2021 - 2022

     6TT – Toerisme

Omschrijving kledij Huidige leerlingen Nieuwe leerlingen 

Kledij Meisjes  €                            182,00 

 Broek blauw dames/ optioneel  -  €                              32,00 

 Rok blauw dames  -  €                              36,00 

 Vest blauw dames  -  €                              92,00 

 Bloes dames blauw  -  €                              22,00 

 Sjaal blauw damesn  €                              20,00 

Kledij Jongens  -  €                            159,00 

 Broek blauw heren  -  €                              32,00 

 Vest blauw heren  -  €                              92,00 

 Das blauw, unisex  -  €                              13,00 

 Hemd heren blauw  -  €                              22,00 

 LO T-shirt Navy + logo  -  €                                6,00 

Totaal meisjes  €                            188,00 

Totaal jongens  €                            165,00 

https://www.studieshop.be 

Omschrijving boeken Huidige leerlingen Nieuwe leerlingen

Gedetailleerd overzicht zie bijlage

Totaal +/-  €                            102,82  €                            118,32 

Totaal

1. Aankoop praktijkkledij: deze kledij wordt aangekocht bij het starten van de opleiding bij 

de kledingfirma: TMS, zie link via onze website: https://www.hotelschoolhasselt.be. Betaling 

gebeurt dadelijk bij het plaatsen van de bestelling.

2. Aankoop boeken: de boeken worden aangekocht zodra de leerling is ingeschreven. Ouders 

bestellen de boeken via de link 

3. Aankoop bij de boekhouding

Cijferslot: Het is verplicht een cijferslot te gebruiken voor 

de lessen praktijk en LO. We raden jullie aan om deze aan 

te kopen op school. 

 €                                                                            8,50 

U-card: Verplicht betaalsysteem voor alle leerlingen op 

onze school. (drankautomaten,grootkeuken,winkel, PV lessen)

 €                                                                            5,00 

 €                                                                           13,50 

4. Betaling met de u-card: de betaling van de praktijkles of het middagmaal gebeurt de dag 

zelf. De u-card kan opgeladen worden met cash geld (enkel biljetten) op school.

Prijzen grootkeuken: gedetailleerd overzicht zie bijlage

http://www.studieshop.be/


Kostenraming 2021 - 2022

     6TT – Toerisme

Omschrijving van de 

activiteiten  

Sectorverkenning, toneel, LO, …

Meerdaagse studiereizen

Buitenlandse reis

Totaal 

Omschrijving  

Kopieën 

Multimedia 

Planner

E-travel training

Totaal 

Kosten voor volledig schooljaar 

nieuwe lln: +/- meisjes

Kosten voor volledig schooljaar 

nieuwe lln: +/- jongens

Kosten voor volledig schooljaar 

huidige lln: +/- 

Dit is enkel een indicatie

 €                                                                         107,50 

1.504,32€                                                                      

Alle leerlingen

 €                                                                          75,00 

 €                                                                            3,00 

 €                                                                          20,00 

 €                                                                            9,50 

1.527,32€                                                                      

1.100,00€                                                                      

6. Bijkomende kosten: deze kosten worden betaald via de schoolfactuur. 

Let op! Er kunnen nog vakgerichte bureaumaterialen (kaft, schriften, kleurpotloden,…)

 gevraagd worden.

1.310,32€                                                                      

 €                                                                        900,00 

5. EMA’s- IMA's: (buiten)-schoolse activiteiten worden betaald via de schoolfactuur.

Alle leerlingen

 €                                                                        200,00 



Kostenraming 2021 - 2022

     7TTR – Toerisme Recreatie 

Omschrijving kledij 

Swaeter met bedrukking

Polo met bedrukking

Totaal

https://www.studieshop.be 

Omschrijving boeken 

Gedetailleerd overzicht zie bijlage

Totaal +/-

Totaal

Omschrijving van de 

activiteiten  

Sectorverkenning, LO, …

Meerdaagse studiereizen

Buitenlandse reis

Totaal 

Omschrijving  

Kopieën 

Multimedia 

Planner

Totaal 

Kosten voor volledig schooljaar 

nieuwe lln: +/- 

Kosten voor volledig schooljaar 

huidige lln: +/- 

Dit is enkel een indicatie

1. Aankoop praktijkkledij: deze kledij wordt aangekocht bij het starten van de opleiding bij 

de kledingfirma: TMS, zie link via onze website: https://www.hotelschoolhasselt.be. Betaling 

gebeurt dadelijk bij het plaatsen van de bestelling.

2. Aankoop boeken: de boeken worden aangekocht zodra de leerling is ingeschreven. Ouders 

bestellen de boeken via de link 

3. Aankoop bij de boekhouding

Alle leerlingen 

 €                                                                          70,00 

 €                                                                          15,00 

 €                                                                           85,00 

Alle leerlingen 

 €                                                                                 -   

 €                                                                     1.000,00 

U-card: Verplicht betaalsysteem voor alle leerlingen op 

onze school. (drankautomaten,grootkeuken,winkel, PV lessen)

 €                                                                            5,00 

 €                                                                             5,00 

4. Betaling met de u-card: de betaling van de praktijkles of het middagmaal gebeurt de dag 

zelf. De u-card kan opgeladen worden met cash geld (enkel biljetten) op school.

Prijzen grootkeuken: gedetailleerd overzicht zie bijlage

5. EMA’s- IMA's: (buiten)-schoolse activiteiten worden betaald via de schoolfactuur.

Alle leerlingen

 €                                                                        300,00 

 €                                                                            3,00 

 €                                                                           78,00 

1.468,00€                                                                      

1.463,00€                                                                      

1.300,00€                                                                      

6. Bijkomende kosten: deze kosten worden betaald via de schoolfactuur. 

Alle leerlingen

 €                                                                          55,00 

 €                                                                          20,00 

http://www.studieshop.be/


Kostenraming 2021 - 2022

     7TTR – Toerisme Recreatie 

Let op! Er kunnen nog vakgerichte bureaumaterialen (kaft, schriften, kleurpotloden,…)

 gevraagd worden.


