
Kostenraming 2021 - 2022

     5DUBB – Duaal brood- en banketbakkerij

Omschrijving kledij Huidige leerlingen Nieuwe leerlingen 

 Veiligheidsschoenen wit  -  €                              35,00 

 Voorbinder wit  -  €                                7,01 

 Koksvest wit + logo  -  €                              30,00 

 bakkersbroek wit  -  €                              23,99 

 Pet wit + logo  -  €                                9,00 

 Pet wit voor lang haar/ optioneel  -  €                              14,50 

 Bavetshort blauw  €                              20,00  €                              20,00 

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

Totaal  €                              26,00  €                            131,00 

https://www.studieshop.be 

Omschrijving boeken Huidige leerlingen Nieuwe leerlingen

Gedetailleerd overzicht zie bijlage
PV boeken gaan mee tot het 7de jaar

Totaal +/-  €                              65,00  €                            165,00 

Totaal

Omschrijving van de 

activiteiten  

Sectorverkenning, LO, …

Totaal 50,00€                                                                           

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

Alle leerlingen

 €                                                                          50,00 

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.

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

     5DUBB – Duaal brood- en banketbakkerij

Omschrijving  

Kopieën 

Brekersgeld

Huur materiaal

Multimedia 

Planner

Totaal 

Kosten voor volledig schooljaar 

nieuwe lln: +/- 

Kosten voor volledig schooljaar 

huidige lln: +/- 

Dit is enkel een indicatie

 €                                                                           98,00 

457,50€                                                                         

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

Alle leerlingen

 €                                                                          40,00 

 €                                                                          15,00 

 €                                                                          20,00 

 €                                                                            3,00 

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

 gevraagd worden.

239,00€                                                                         

 €                                                                          20,00 



Kostenraming 2021 - 2022

     6DUBB – Duaal brood- en banketbakkerij

Omschrijving kledij Huidige leerlingen Nieuwe leerlingen 

 Veiligheidsschoenen wit  -  €                              35,00 

 Voorbinder wit  -  €                                7,01 

 Koksvest wit + logo  -  €                              30,00 

 Bakkersbroek wit  -  €                              23,99 

 Pet wit + logo  -  €                                9,00 

 Pet wit voor lang haar/ optioneel  -  €                              14,50 

 Bavetshort blauw  -  €                              20,00 

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

Totaal  €                            131,00 

https://www.studieshop.be 

Omschrijving boeken Huidige leerlingen Nieuwe leerlingen

Gedetailleerd overzicht zie bijlage
 enkel indien je Rooms katholieke godsdienst 

volgt 

Totaal +/-  €                              18,00  €                            149,00 

Totaal

Omschrijving van de 

activiteiten  

Sectorverkenning, LO, …

Totaal 

Alle leerlingen

 €                                                                          50,00 

50,00€                                                                           

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.

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

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

http://www.studieshop.be/


Kostenraming 2021 - 2022

     6DUBB – Duaal brood- en banketbakkerij

Omschrijving  

Kopieën 

Brekersgeld

Huur materiaal

Multimedia 

Planner

Totaal 

Kosten voor volledig schooljaar 

nieuwe lln : +/- 

Kosten voor volledig schooljaar 

huidige lln : +/- 

Dit is enkel een indicatie

 €                                                                          20,00 

 €                                                                            8,00 

139,00€                                                                         

 €                                                                          20,00 

 €                                                                            3,00 

 €                                                                           71,00 

414,50€                                                                         

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

Alle leerlingen

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

 gevraagd worden.

 €                                                                          20,00 



Kostenraming 2021 - 2022

     7DUCH – Duaal Chocolade

Omschrijving kledij Huidige leerlingen Nieuwe leerlingen 

 Veiligheidsschoenen wit  -  €                              35,00 

 Voorbinder wit  -  €                                7,01 

 Koksvest wit + logo  -  €                              30,00 

 Bakkersbroek wit  -  €                              23,99 

 Pet wit + logo  -  €                                9,00 

 Pet wit voor lang haar/ optioneel  -  €                              14,50 

 Bavetshort blauw  -  €                              20,00 

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

Totaal  €                            131,00 

https://www.studieshop.be 

Omschrijving boeken Huidige leerlingen Nieuwe leerlingen

Gedetailleerd overzicht zie bijlage
 enkel indien je Rooms katholieke godsdienst 

volgt 

Totaal +/-  €                              18,00  €                              65,00 

Totaal

Omschrijving van de 

activiteiten  

Sectorverkenning, LO, …

Totaal 

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

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

Alle leerlingen

 €                                                                          50,00 

50,00€                                                                           

http://www.studieshop.be/


Kostenraming 2021 - 2022

     7DUCH – Duaal Chocolade

Omschrijving  

Kopieën 

Brekersgeld

Huur materiaal

Multimedia 

Planner

Totaal 

Kosten voor volledig schooljaar 

nieuwe lln : +/- 

Kosten voor volledig schooljaar 

huidige lln : +/- 

Dit is enkel een indicatie

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

 gevraagd worden.

 €                                                                          20,00 

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

Alle leerlingen

340,50€                                                                         

149,00€                                                                         

 €                                                                          30,00 

 €                                                                            8,00 

 €                                                                          20,00 

 €                                                                            3,00 

 €                                                                           81,00 


