
 
 

GEMEENTE JETTE  

    Vakantieplein                              INSCHRIJVINGSFORMULIER 

    Zomer 2019   
 

  

 Het kind is verplicht het vakantieplein te volgen in dezelfde taal en in dezelfde afdeling zoals gevolgd op school gedurende het 

schooljaar. 
 Gelieve dan ook het formulier in de passende taal in te vullen.                                
  

 

Af te geven uiterlijk op de  dinsdag die de gewenste week voorafgaat  SAMEN MET HET 

BETALINGSBEWIJS aan het gemeentebestuur van  Jette dienst Kids’ Holidays (verdieping 2B), 

Wemmelsesteenweg, 100 te 1090 Jette; of in de brievenbus; of aan het onthaal of per mail 

“kidsholidays@jette.irisnet.be” 

We nemen geen inschrijvingen aan zonder betaling. 
  

VERPLICHT bij het inschrijvingsformulier  te voegen : kopie van het betalingbewijs (1 betaling per 

kind) + gezondheidsfiche degelijk ingevuld. 

 

Na 14 juni , gelieve ons telefonisch te contacteren op het nr 02/423.12.47 om te weten of er 

nog vrije plaatsen zijn voordat u de betaling uitvoert! 

Gegevens van het kind (IN HOOFDLETTERS)               Nat.Num : -- 

 

Naam……………………………………………..................Voornaam……………………………………………………………… 

geboren op ……………………………………………………….. geslacht : M - V  

Straat/Laan ………………………………………………………………………………nr.……………bus………………………... 

Postnummer: ……………………………………………Gemeente:………………………………………………………………..... 

die naar de school  ……………………………………………………………………………………….……………..gaat 

                                       In de kleuterafdeling                                     in de lagere afdeling  

 

Kruis de gewenste we(e)k(en) van deelname aan :  tarief in functie van het officieel adres van het kind. 

 

 

 

 

 

 

 

JULI 2019 Jettenaren Niet-Jettenaren 

1  van 01.07 tot 05.07.2019 - 5 dagen 47,50€ 47,50€ 

2  van 08.07 tot 12.07.2019 - 5 dagen 47,50€ 47,50€ 

3  van 15.07 tot 19.07.2019 - 5 dagen 47,50€ 47,50€ 

4  van 22.07 tot 26.07.2019 - 5 dagen 47,50€ 47,50€ 

AUGUSTUS 2019 Jettenaren Niet-Jettenaren 

5  van 29.07 tot 02.08.2019- 5 dagen 47,50€ 47,50€ 

6  van 05.08 tot 09.08.2019 - 5 dagen 47,50€ 47,50€ 

7  van 12.08 tot 14.08.2019 - 3 dagen  28,50€ 57€ 

TOTAAL   

 

Gegevens van de te contacteren ouder, voogd of verantwoordelijke van het kind : (IN HOOFDLETTERS): 

 

Naam :………………………………………………… Voornaam (vader/ moeder ) …………………….………….. 

Straat/Laan : …………………………………………………………………………… nr.…………bus…………….  

Postnummer ………  Gemeente……………………………………............................................................................ 

tel. privé : …………………………….tel. kantoor : …………………………... GSM : ……….….………………... 

Opmerking:  

 Voor een eventuele terugbetaling hebben wij uw rekeningnummer nodig! 

B E   -     -     -     

 

Een fiscaal attest zal aan de ouder die betaald heeft toegestuurd worden in de loop van het volgend jaar 

 
 



 
 

GEMEENTE JETTE  

    Vakantieplein                              INSCHRIJVINGSFORMULIER 

    Zomer 2019   
 

  

 

BETALING 

 Via storting of overschrijving op het PCR-nummer BE59 0971 2272 7026 van het gemeentebestuur van Jette, vergeet niet de 

naam en de voornaam van het kind alsook de periode te vermelden; 1 betaling per kind, 

 Via Bancontact of contant bij het Gemeentebestuur van Jette – Dienst FIBEBO , op de gelijkvloers, Loket A. De briefjes van 

€ 200 en € 500 zullen niet  aanvaard worden;  

 Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld.                                                                                      

Overeenkomstig de wet op de privacy betreffende persoonlijke gegevens, kan u deze op elk moment raadplegen, wijzigen of 

laten vernietigen. 

 Onder bepaalde voorwaarden kan een verminderd tarief worden toegestaan voor de Jetse kinderen.  

       Neem hiervoor telefonisch contact op met Mevr. Bourgoing, sociaal assistent, Wemmelsesteenweg, 102 te 1090 Jette  

       ( 02/422.31.06). 

 

Ik ondergetekende, Naam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . .Voornaam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . verklaar kenn is te 

hebben genomen van het “bericht aan de ouders” en het reglement van inwendige orde die geraadpleegd kunnen worden  op 

de site www.jette.be/vrijetijd/kids’Holidays (of aan het loket “Kids’ Holidays” verdieping 2B bureau 227), en ga akkoord met 

de richtlijnen die erin hernomen zijn. 

. 

 

                                                 

Te…………………………,op……………2019    

                                                 

                                                                          Handtekening 

 

http://www.jette.be/vrijetijd/kids'Holidays

