
 
 
 
        
        
        
 
      
        
 

Vanwege : Kinderhotel H.Hart –  
Betreft  : Reservatie Kortrijks verlof 
Onze ref. : O7.2/ VS/versie 9/dd. 15/04/2019 

         
 
Beste ouders, 
 
De grote vakantie staat voor de deur.    
De kinderdagverblijven zullen gesloten zijn tijdens de grote 
vakantie van maandag 22 juli t.e.m. vrijdag 16 augustus.   

   
Indien u op deze sluitingsdagen toch opvang wenst, kunnen wij opvang aanbieden 
(uitgezonderd op feestdagen) in het Kinderhotel H. Hart georganiseerd in ons 
kinderdagverblijf ‘t Hoogappeltje.  

 
Op voorhand reserveren is verplicht zodat wij een optimale personeelsinzet en een 
kwalitatieve opvang kunnen garanderen.   
U kan het reservatieformulier downloaden op www.h-hart.be/kinderopvang en bij 
voorkeur per mail terugbezorgen aan uw verantwoordelijke of schriftelijk bezorgen aan 
uw begeleiding ten laatste op 19 mei.  
 
Indien u de reservatie tijdig indient en er zijn minstens 7 inschrijvingen, mag u ervan 
uitgaan dat u terecht kan in ons kinderdagverblijf ’t Hoogappeltje van 6u tot 20u. Indien 
er onvoldoende inschrijvingen zijn en u hebt opvang gereserveerd, wordt u persoonlijk 
op de hoogte gebracht. 
 
Indien u de reservatie laattijdig indient, wordt uw opvangvraag op de wachtlijst 
geplaatst.  Bij laattijdig indienen, kunnen wij geen opvang garanderen. U wordt 
gecontacteerd indien er een vrije plaats is. 
 
Er worden vaste tarieven aangerekend nl. 

 € 1 per begonnen half uur voor aanwezigheid tussen 7u en 18u 
 € 1,20 per begonnen half uur voor aanwezigheid vóór 7u ’s morgens en na 18u 

’s avonds  
 Bij gelijktijdige aanwezigheid van meerdere kinderen wordt op bovenstaande 

tarieven 25% korting toegekend.  Deze tarieven zijn fiscaal aftrekbaar. 
 € 2,50 voor middagmaal en vieruurtje / € 1,50 voor avondmaal 
 € 5 bij een onaangekondigde aanwezigheid  
 € 15 bij annulatie zonder geldig doktersattest op naam van het kind, bezorgd 

binnen de 5 kalenderdagen, te rekenen vanaf de eerste afwezigheidsdag  
 
Met vragen, kunt u steeds terecht bij de verantwoordelijke(n). 

 
 
  A. Moens      W. Baeckelandt 
  Directeur Personeel en Organisatie   Algemeen Directeur 
 

http://www.h-hart.be/kinderopvang


 

Reservatie Kinderhotel H.Hart, ’ t Hoogappeltje Doorniksesteenweg 224 Kortrijk 
 

 
Kinderdagverblijf: 

 
 «Naam kind»                            «Geboortedatum» «Leefgroep» 

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

 
ZOMERVAKANTIE 

 
  22/07 van «...........» uur   tot «...........» uur           
  23/07 van «...........» uur   tot «...........» uur           
  24/07 van «...........» uur   tot «...........» uur          
  25/07 van «...........» uur   tot «...........» uur           
  26/07 van «...........» uur   tot «...........» uur 
           
  29/07 van «...........» uur   tot «...........» uur           

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

  01/08 van «...........» uur   tot «...........» uur           
  02/08 van «...........» uur   tot «...........» uur 
           

05/08 van «...........» uur   tot «...........» uur          
  06/08 van «...........» uur   tot «...........» uur           
  07/08 van «...........» uur   tot «...........» uur           
  08/08 van «...........» uur   tot «...........» uur           
  09/08 van «...........» uur   tot «...........» uur 
           

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

14/08 van «...........» uur   tot «...........» uur            
15/08                        Feestdag 
16/08 van «...........» uur   tot «...........» uur     
 

 
 
Datum en handtekening ouders      

 
……………………………….. 

 


