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CAT 3 SCHOLEN 

Buitengewoon onderwijs, Kleuterscholen, Lagere school, Middelbare school, Hoger 

Onderwijs, Universiteiten, Scholen voor Volwassenenonderwijs 

BASISFORMULE 

 

 Kleuters Lager en Middelbaar Hoger 

Volpension 

Overnachting + ontbijt + 

middagmaal (3 gangen)  + 4-

uurtje en avondmaal  

€ 24,80 € 33,50 € 34,70 

 

DEELPRIJZEN 

 

 Kleuters  Lager en middelbaar Hoger en Universitair 

Overnachting € 11,50 € 11,50 € 11,50 

Ontbijt € 3,30 € 5,40 € 5,70 

Middagmaal € 5,70 € 9,50 € 10,00 

Lunchpakket € 4,30 € 7,10 € 7,50 

4-uurtje € 1,90 € 1,90 € 1,90 

Avondmaal € 4,30 € 7,10 € 7,50 

 

TOESLAGEN EN EXTRA’S 

 

Toeslag eerste nacht € 5,30 

Huur lakenpakket € 7,50 

Huur extra zaal (volledige dag) € 90,00 

Huur extra zaal (per dagdeel)  € 45,00 

Huur kleine zaal (per dagdeel) € 25,00 

Extra diensten per maaltijd € 1,85 

Extra diensten per etmaal € 4,00 

 

ENKELE ALGEMENE BEPALINGEN 

 

 

 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen omwille van wettelijke of 

economische verplichtingen. De juiste prijs wordt weergegeven op de offerte. 

 Mogelijke verblijfstaksen zijn niet inbegrepen en zullen apart worden vermeld op de 

factuur. 

 Per verblijf kies je voor een formule in volpension. Onze prijzen voor overnachting 

en maaltijden zijn berekend op deze formule. Vraag voor afwijkende formules naar 

een prijsofferte. 

 Onze prijzen zijn geldig voor een minimumbezetting. Zo worden in Het Laathof 

steeds minstens 20 overnachtingen aangerekend. De maaltijden worden 

aangerekend volgens het doorgegeven aantal personen. 

 Gratis leerkrachten: kleuter en lager: 1 per 10 kinderen, Middelbaar: 1 per 15 

leerlingen, Hoger: 1 per 20 studenten, Bijzonder onderwijs: 1 per 6 leerlingen 

 Toeslag extra diensten: Om onze prijzen zo laag mogelijk te houden vragen wij om 

tafels te dekken, af te ruimen en te helpen bij de afwas. Indien je dit niet wenst te 

doen kunnen wij mits betaling deze taak overnemen. 

 Een volledige gedetailleerde prijslijst is in het huis ter beschikking.  

 

 

Deze prijzen zijn geldig voor verblijven tussen 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. 

Laatste bijwerking 8/02/2019 


