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Beste ouder(s), 

 
De grote vakantie staat voor de deur.    
De kinderdagverblijven zullen gesloten zijn tijdens de grote grote grote grote 
vakantievakantievakantievakantie van maandagmaandagmaandagmaandag    20 20 20 20 julijulijulijuli t.e.m. vrijdagvrijdagvrijdagvrijdag    11114444    augustusaugustusaugustusaugustus.      

 
 

Indien u op deze sluitingsdagen toch opvang wenst, Indien u op deze sluitingsdagen toch opvang wenst, Indien u op deze sluitingsdagen toch opvang wenst, Indien u op deze sluitingsdagen toch opvang wenst, bieden wij bieden wij bieden wij bieden wij opvang aan in ons opvang aan in ons opvang aan in ons opvang aan in ons 
kinderdagverblijf De Kinderresidentiekinderdagverblijf De Kinderresidentiekinderdagverblijf De Kinderresidentiekinderdagverblijf De Kinderresidentie van van van van 6u ’s morgens tot 20 u ’s avonds, 6u ’s morgens tot 20 u ’s avonds, 6u ’s morgens tot 20 u ’s avonds, 6u ’s morgens tot 20 u ’s avonds, 
uituituituitgezonderd op Wettelijke Feestdagen.  gezonderd op Wettelijke Feestdagen.  gezonderd op Wettelijke Feestdagen.  gezonderd op Wettelijke Feestdagen.  Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn 
en u hebt opvang gereserveerd, wordt u persoonlijk op de hoogte gebracht.    
    
Op voorhand reserveren is verplicht zodat wij een optimale personeelsinzet en een Op voorhand reserveren is verplicht zodat wij een optimale personeelsinzet en een Op voorhand reserveren is verplicht zodat wij een optimale personeelsinzet en een Op voorhand reserveren is verplicht zodat wij een optimale personeelsinzet en een 
kwalitatieve opvang kwalitatieve opvang kwalitatieve opvang kwalitatieve opvang kunnen garanderenkunnen garanderenkunnen garanderenkunnen garanderen.  .  .  .  U kan het reservatieformulier 
downloaden op www.h-hart.be en bij voorkeur per mail terugbezorgen aan de 
verantwoordelijke vóórvóórvóórvóór    15 mei 2020 15 mei 2020 15 mei 2020 15 mei 2020 .... 

 
Bovenop uw inkomenstariefBovenop uw inkomenstariefBovenop uw inkomenstariefBovenop uw inkomenstarief kunnen volgende supplementen aangerekend worden: 
- Een administratieve kost van € 3,50 per factuur. 
- € 1,5 voor een avondmaal.   
- € 5 bovenop uw inkomenstarief bij een onaangekondigde aanwezigheid. 
- € 5 bij laattijdig afhalen. 
- Wordt uw kind reeds opgevangen in één van onze opvanginitiatieven en bent u 

onverwittigd afwezig: € 5 en een respijtdag.  
Indien u geen respijtdagen heeft, wordt het inkomenstarief gefactureerd. 

- Maakt u enkel gebruik van het Kinderhotel en bent u onverwittigd afwezig:  
€ 5 en uw inkomenstarief wordt gefactureerd. 

 
 
 

Met vragen, kan u steeds terecht bij de verantwoordelijke(n). 
 
 
 

A. Moens     W. Baeckelandt 
Corporate Directieadviseur   Corporate Algemeen Directeur 

 
 
 
 



 
 

Reservatie Kinderhotel H.HartReservatie Kinderhotel H.HartReservatie Kinderhotel H.HartReservatie Kinderhotel H.Hart, , , , Kinderresidentie Dam 8AKinderresidentie Dam 8AKinderresidentie Dam 8AKinderresidentie Dam 8A KortrijkKortrijkKortrijkKortrijk    
 

 
Kinderdagverblijf: «Naam Locatie» 

 
 «Naam kind»                            «Geboortedatum» «Leefgroep» 

«Naam kind»                            «Geboortedatum» «Leefgroep» 
«Naam kind»                            «Geboortedatum» «Leefgroep» 

 
ZOMERZOMERZOMERZOMERVAKANTIEVAKANTIEVAKANTIEVAKANTIE    

 
        20/07 brugdag, enkel opvang indien voldoende inschrijvingenbrugdag, enkel opvang indien voldoende inschrijvingenbrugdag, enkel opvang indien voldoende inschrijvingenbrugdag, enkel opvang indien voldoende inschrijvingen 
   van «...........» uur   tot «...........» uur     
  21/0721/0721/0721/07  WF, geen opvangWF, geen opvangWF, geen opvangWF, geen opvang      
  22/07 van «...........» uur   tot «...........» uur           
  23/07 van «...........» uur   tot «...........» uur          
  24/07 van «...........» uur   tot «...........» uur           
           
  27/07 van «...........» uur   tot «...........» uur           

28/07 van «...........» uur   tot «...........» uur          
29/07 van «...........» uur   tot «...........» uur          

  30/07 van «...........» uur   tot «...........» uur           
  31/07 van «...........» uur   tot «...........» uur 
           

03/08 van «...........» uur   tot «...........» uur          
  04/08 van «...........» uur   tot «...........» uur           
  05/08 van «...........» uur   tot «...........» uur           
  06/08 van «...........» uur   tot «...........» uur           
  07/08 van «...........» uur   tot «...........» uur 
           

10/08 van «...........» uur   tot «...........» uur            
   11/08 van «...........» uur   tot «...........» uur       

 12/08 van «...........» uur   tot «...........» uur            
 13/08 van «...........» uur   tot «...........» uur                                 
 14/08 van «...........» uur   tot «...........» uur     
 

 
 

Datum en hDatum en hDatum en hDatum en handtekening ouders andtekening ouders andtekening ouders andtekening ouders                     
 

……………………………….. 
 


