
Kostenraming 2022 - 2023

     7BB – Banketbakkerij en chocoladebewerking

Omschrijving kledij Huidige leerlingen Nieuwe leerlingen 

 Veiligheidsschoenen wit  -  €                              38,00 

 Voorbinder wit  -  €                                9,00 

 Koksvest wit + logo  -  €                              34,00 

 Bakkersbroek wit  -  €                              26,00 

 Pet wit + logo  -  €                                6,00 

 Pet wit voor lang haar/ optioneel  -  €                              16,00 

 Bavetshort blauw  -  €                              16,00 

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

Totaal  €                            135,00 

https://www.studieshop.be 

Omschrijving boeken 

Gedetailleerd overzicht zie bijlage
enkel indien je Rooms katholieke godsdienst volgt

Totaal +/-

Totaal

Omschrijving van de 

activiteiten  

Sectorverkening, Brussel, 

Antwerpen,masterclass, sportdag 

…

Totaal 

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

Prijzen grootkeuken: gedetailleerd overzicht zie bijlage

Alle leerlingen

 €                                                                        295,00 

295,00€                                                                         

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 

Alle leerlingen 

 €                                                                           18,00 

http://www.studieshop.be/


Kostenraming 2022 - 2023

     7BB – Banketbakkerij en chocoladebewerking

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 

 €                                                                            3,00 

 €                                                                           96,00 

557,50€                                                                         

409,00€                                                                         

 €                                                                          20,00 

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

Alle leerlingen

 €                                                                          45,00 

 €                                                                            8,00 



Kostenraming 2022 - 2023

     7BH – Hotelonthaal

Omschrijving kledij Huidige leerlingen Nieuwe leerlingen 

Kledij meisjes  €                            249,00 

 Rok blauw dames  -  €                              42,00 

 Broek blauw dames/ optioneel  -  €                              42,00 

 Vest blauw dames  -  €                            116,00 

 Bloes blauw dames  -  €                              22,00 

 Sjaal blauw dames  -  €                              15,00 

 Sneaker zaalschoen  -  €                              54,00 

Kledij jongens  €                            233,00 

 Broek blauw heren  -  €                              28,00 

 Vest blauw heren  -  €                            116,00 

 Das blauw, unisex  -  €                              13,00 

 Sneaker zaalschoen  -  €                              54,00 

 Hemd heren blauw  -  €                              22,00 

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

Totaal Meisjes  €                            255,00 

Totaal Jongens  €                            239,00 

https://www.studieshop.be 

Omschrijving boeken Huidige leerlingen Nieuwe leerlingen

Gedetailleerd overzicht zie bijlage
 enkel indien je Rooms katholieke godsdienst 

volgt 

Totaal +/-  €                              18,00  €                              64,50 

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.

Prijzen grootkeuken: gedetailleerd overzicht zie bijlage

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 

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

U-card: Verplicht betaalsysteem voor alle leerlingen op 

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

 €                                                                            5,00 

 €                                                                           13,50 

http://www.studieshop.be/


Kostenraming 2022 - 2023

     7BH – Hotelonthaal

Omschrijving van de 

activiteiten  

Sectorverkenning, LO, workshops, 

masterclass, sportdag, …

Totaal 

Omschrijving  

Kopieën 

Multimedia 

Planner

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

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

 gevraagd worden.

 €                                                                        720,00 

720,00€                                                                         

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

Alle leerlingen

 €                                                                          55,00 

 €                                                                          20,00 

 €                                                                            3,00 

 €                                                                           78,00 

1.131,00€                                                                      

1.115,00€                                                                      

816,00€                                                                         

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

Alle leerlingen



Kostenraming 2022 - 2023

     7BR – Specialiteitenrestaurant

Omschrijving kledij Huidige leerlingen Nieuwe leerlingen 

Keukenkledij Jongens/ Meisjes  €                            145,00 

 Veiligheidsschoenen zwart  -  €                              40,00 

 Voorbinder wit  -  €                                9,00 

 Koksbroek zwart   -  €                              28,00 

 Koksvest wit + logo  -  €                              36,00 

 Pet wit + logo  -  €                                6,00 

 Pet wit voor lang haar/ optioneel  -  €                              16,00 

 Bavetschort grijs + logo  -  €                              20,00 

 Dienstservet wit, per 2  -  €                                6,00 

Zaalkledij Meisjes  €                            247,00 

 Broek blauw dames/ optioneel  -  €                              35,00 

 Rok blauw zaal  -  €                              42,00 

 Das blauw unisex  -  €                              13,00 

 Vest blauw zaal  -  €                            116,00 

 Bloes dames blauw  -  €                              22,00 

 Sneaker zaalschoen  -  €                              54,00 

Zaalkledij Jongens  €                            240,00 

 Broek blauw zaal  -  €                              35,00 

 Sneaker zaalschoen  -  €                              54,00 

 Das blauw unisex  -  €                              13,00 

 Hemd heren blauw  -  €                              22,00 

 Vest blauw zaal  -  €                            116,00 

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

Totaal Meisjes  €                            398,00 

Totaal Jongens  €                            391,00 

https://www.studieshop.be 

Omschrijving boeken Huidige leerlingen Nieuwe leerlingen

Gedetailleerd overzicht zie bijlage
 enkel indien je Rooms katholieke godsdienst 

volgt 

Totaal +/-  €                              18,00  €                              57,00 

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 

http://www.studieshop.be/


Kostenraming 2022 - 2023

     7BR – Specialiteitenrestaurant

Totaal

Omschrijving van de 

activiteiten  

Sectorverkenning, LO, workshops, 

masterclass, sportdag, …

Totaal 

Omschrijving  

Kopieën 

Brekersgeld

Huur messenset 

Multimedia 

Planner

Werkschriften TV/PV Hotel

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

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

 gevraagd worden.

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 

 €                                                                          20,00 

Praktijkles: 1x € 6,00 per week

Prijzen grootkeuken: gedetailleerd overzicht zie bijlage

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

Alle leerlingen

 €                                                                        820,00 

820,00€                                                                         

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

Alle leerlingen

 €                                                                          25,00 

 €                                                                          15,00 

937,00€                                                                         

 €                                                                          20,00 

 €                                                                            3,00 

 €                                                                           99,00 

1.387,50€                                                                      

1.380,50€                                                                      

 €                                                                          16,00 



Kostenraming 2022 - 2023

     7BS – Slagerij Fijnkosttraiteur

Omschrijving kledij Huidige leerlingen Nieuwe leerlingen 

 Veiligheidsschoenen zwart  -  €                              40,00 

 Voorbinder wit  -  €                                9,00 

 Koksvest wit + logo  -  €                              38,00 

 Slagersbroek zwart  -  €                              28,00 

 Pet zwart + logo  -  €                                6,00 

 Pet zwart voor lang haar/optioneel  -  €                              16,00 

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

Totaal  €                            127,00 

https://www.studieshop.be 

Omschrijving boeken Huidige leerlingen Nieuwe leerlingen

Gedetailleerd overzicht zie bijlage
 enkel indien je Rooms katholieke godsdienst 

volgt 

Totaal +/-  €                              18,00  €                            114,00 

Totaal

Omschrijving van de 

activiteiten  

Sectorverkenning, Hasselt, 

workshops, masterclass, sportdag,  

…

Meerdaagse studiereizen

La Roche

Totaal 

Prijzen grootkeuken: gedetailleerd overzicht zie bijlage

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

Alle leerlingen

 €                                                                        170,00 

 €                                                                        400,00 

570,00€                                                                         

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 

http://www.studieshop.be/


Kostenraming 2022 - 2023

     7BS – Slagerij Fijnkosttraiteur

Omschrijving  

Kopieën 

Brekersgeld

Huur messenset 

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 

 €                                                                            3,00 

 €                                                                           86,00 

910,50€                                                                         

674,00€                                                                         

 €                                                                          15,00 

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

Alle leerlingen

 €                                                                          40,00 

 €                                                                            8,00 



Kostenraming 2022 - 2023

     7BT – Banketaannemer Traiteur

Omschrijving kledij Huidige leerlingen Nieuwe leerlingen 

Keukenkledij Jongens/ Meisjes  €                            145,00 

 Veiligheidsschoenen zwart  -  €                              40,00 

 Voorbinder wit  -  €                                9,00 

 Koksbroek zwart   -  €                              28,00 

 Koksvest wit + logo  -  €                              36,00 

 Pet wit + logo  -  €                                6,00 

 Pet wit voor lang haar/ optioneel  -  €                              16,00 

 Bavetschort grijs + logo  -  €                              20,00 

 Dienstservet wit, per 2  -  €                                6,00 

Zaalkledij Meisjes  €                            247,00 

 Broek blauw dames/ optioneel  -  €                              35,00 

 Rok blauw zaal  -  €                              42,00 

 Das blauw unisex  -  €                              13,00 

 Vest blauw zaal  -  €                            116,00 

 Bloes dames blauw  -  €                              22,00 

 Sneaker zaalschoen  -  €                              54,00 

Zaalkledij Jongens  €                            240,00 

 Broek blauw zaal  -  €                              35,00 

 Sneaker zaalschoen  -  €                              54,00 

 Das blauw unisex  -  €                              13,00 

 Hemd heren Blauw  -  €                              22,00 

 Vest blauw zaal  -  €                            116,00 

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

Totaal Meisjes  €                            398,00 

Totaal Jongens  €                            391,00 

https://www.studieshop.be 

Omschrijving boeken 

Gedetailleerd overzicht zie bijlage
enkel indien je Rooms katholieke godsdienst volgt

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 

 €                                                                           18,00 

Alle leerlingen 

http://www.studieshop.be/


Kostenraming 2022 - 2023

     7BT – Banketaannemer Traiteur

Totaal

Omschrijving van de 

activiteiten  

Sectorverkenning, LO, masterclass, 

workshops, sportdag,  …

Totaal 

Omschrijving  

Kopieën 

Brekersgeld

Huur messenset 

Multimedia 

Planner

Werkschriften TV/PV Hotel

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

Praktijkles: 1x € 6,00 per week

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

 gevraagd worden.

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 

 €                                                                          20,00 

Prijzen grootkeuken: gedetailleerd overzicht zie bijlage

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

Alle leerlingen

 €                                                                        570,00 

570,00€                                                                         

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

Alle leerlingen

 €                                                                          10,00 

 €                                                                          15,00 

672,00€                                                                         

 €                                                                          20,00 

 €                                                                            3,00 

 €                                                                          16,00 

 €                                                                           84,00 

1.083,50€                                                                      

1.076,50€                                                                      



Kostenraming 2022 - 2023

     7DUGR – Duaal Grootkeuken

Omschrijving kledij Huidige leerlingen Nieuwe leerlingen 

 Veiligheidsschoenen zwart  -  €                              40,00 

 Voorbinder wit  -  €                                9,00 

 Koksbroek zwart   -  €                              28,00 

 Koksvest wit + logo  -  €                              35,00 

 Pet wit + logo  -  €                                6,00 

 Pet wit voor lang haar/ optioneel  -  €                              16,00 

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

Totaal  €                            124,00 

https://www.studieshop.be 

Omschrijving boeken 

Gedetailleerd overzicht zie bijlage
enkel indien je Rooms katholieke godsdienst volgt

Totaal +/-

Totaal

Omschrijving van de 

activiteiten  

Introductieweek, LO, …

Totaal 

De leerlingen eten tijdens de praktijkles in de grootkeuken en betalen volgens afname         (1x 

per week)

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

U-card: Verplicht betaalsysteem voor alle leerlingen op 

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

 €                                                                            5,00 

 €                                                                             5,00 

 €                                                                           18,00 

Alle leerlingen 

Prijzen grootkeuken: gedetailleerd overzicht zie bijlage

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

Alle leerlingen

 €                                                                          70,00 

70,00€                                                                           

http://www.studieshop.be/


Kostenraming 2022 - 2023

     7DUGR – Duaal Grootkeuken

Omschrijving  

Kopieën 

Brekersgeld

Huur messenset

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.

166,00€                                                                         

 €                                                                          20,00 

 €                                                                          20,00 

 €                                                                            3,00 

 €                                                                           78,00 

295,00€                                                                         

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

Alle leerlingen

 €                                                                          20,00 

 €                                                                          15,00 



Kostenraming 2022 - 2023

     7DUHO – Duaal Hotelreceptionist

Omschrijving kledij Huidige leerlingen Nieuwe leerlingen 

Kledij meisjes  €                            249,00 

 Rok blauw dames  -  €                              42,00 

 Broek blauw dames/ optioneel  -  €                              28,00 

 Vest blauw dames  -  €                            116,00 

 Bloes blauw dames  -  €                              22,00 

 Sjaal blauw dames  -  €                              15,00 

 Sneaker zaalschoen  -  €                              54,00 

Kledij jongens  €                            240,00 

 Broek blauw heren  -  €                              35,00 

 Vest blauw heren  -  €                            116,00 

 Das blauw, unisex  -  €                              13,00 

 Sneaker zaalschoen  -  €                              54,00 

 Hemd heren blauw  -  €                              22,00 

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

Totaal Meisjes  €                            255,00 

Totaal Jongens  €                            246,00 

https://www.studieshop.be 

Omschrijving boeken Huidige leerlingen Nieuwe leerlingen

Gedetailleerd overzicht zie bijlage
 enkel indien je Rooms katholieke godsdienst 

volgt 

Totaal +/-  €                              18,00  €                              71,90 

Totaal

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 

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

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

U-card: Verplicht betaalsysteem voor alle leerlingen op 

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

 €                                                                            5,00 

 €                                                                           13,50 

http://www.studieshop.be/


Kostenraming 2022 - 2023

     7DUHO – Duaal Hotelreceptionist

Omschrijving van de 

activiteiten  

Sectorverkenning, LO, sportdag, …

Totaal 

Omschrijving  

Kopieën 

Multimedia 

Planner

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

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

 gevraagd worden.

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

Alle leerlingen

 €                                                                        150,00 

150,00€                                                                         

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

Alle leerlingen

 €                                                                          10,00 

201,00€                                                                         

 €                                                                          20,00 

 €                                                                            3,00 

 €                                                                           33,00 

523,40€                                                                         

514,40€                                                                         



Kostenraming 2022 - 2023

     7DUKOK – Duaal Kok

Omschrijving kledij Huidige leerlingen Nieuwe leerlingen 

 Veiligheidsschoenen zwart  -  €                              40,00 

 Voorbinder wit  -  €                                9,00 

 Koksbroek zwart   -  €                              28,00 

 Koksvest wit + logo  -  €                              35,00 

 Pet wit + logo  -  €                                6,00 

 Pet wit voor lang haar/ optioneel  -  €                              16,00 

 Bavetschort grijs + logo  -  €                              20,00 

 Dienstservet wit, per 2  -  €                                6,00 

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

Totaal  €                            150,00 

https://www.studieshop.be 

Omschrijving boeken 

Gedetailleerd overzicht zie bijlage
enkel indien je Rooms katholieke godsdienst volgt

Totaal +/-

Totaal

Omschrijving van de 

activiteiten  

Introductieweek, LO,  …

Totaal 

Praktijkles: 1x € 6,00 per week

Prijzen grootkeuken: gedetailleerd overzicht zie bijlage

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

Alle leerlingen

 €                                                                          70,00 

70,00€                                                                           

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 

Alle leerlingen 

 €                                                                           18,00 

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 

http://www.studieshop.be/


Kostenraming 2022 - 2023

     7DUKOK – Duaal Kok

Omschrijving  

Kopieën 

Brekersgeld

Huur messenset

Multimedia 

Planner

Totaal 

Kosten voor volledig schooljaar 

nieuwe lln: +/- 

Kosten voor volledig schooljaar 

huidige lln: +/- 

Dit is enkel een indicatie

 €                                                                            3,00 

 €                                                                           68,00 

319,50€                                                                         

156,00€                                                                         

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

 €                                                                          10,00 

 €                                                                          15,00 

 €                                                                          20,00 



Kostenraming 2022 - 2023

     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

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

 gevraagd worden.

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/

