Hier volgt de bevestiging op jullie inschrijving. Jullie hebben de voorwaarden gelezen en goedgekeurd.
De reservatie is nu volledig in orde. Het enige wat jullie nog moeten doen is enkele dagen voor het
bezoekje, het juiste aantal bezoekertjes doorgeven via mail.
Zo zijn wij voorbereid op jullie bezoekje qua logistiek en begeleiding.
Zonder correctie wordt het aantal, opgegeven op de infofiche, gefactureerd.
Bezorg deze bijlage zeker aan alle leerkrachten / begeleiders / monitoren …
Beste collega,
Hier volgen nog belangrijke afspraken;
Aankomst op de boerderij rond ongeveer 10.00 uur tot ongeveer 14.30u - 15.00 uur.
Als tienuurtje krijgt iedereen warme chocomelk en een wafel.
De kinderen brengen voor ’s middags een lunchpakket mee en voldoende drank voor de hele dag.
(enkel gebruik van brooddoos en drinkbussen -> die kan je de hele dag aanvullen met water en zo dragen we
ons steentje bij tot een beter milieu  ) Dus geen gebruik van PMD !
Lagere schoolkinderen brengen hun schrijfgerief mee om de invulbrochures van de boerderij in te vullen !!!
Alle kinderen krijgen een diploma mee naar huis!
Leerkrachten en begeleiders krijgen de hele dag gratis koffie of thee.
Laarsjes zijn leuk en zeker noodzakelijk tijdens of na slecht weer. Speelkleding ( = ook gemakkelijke kleding 
toiletbezoek! ) is een absolute must en moet tegen gras, zand en stro kunnen. Versleten kleding is ook prima.
Het domein rond de kinderboerderij is volledig omgeven door een afsluiting zodat geen enkel kind zich aan een
ontsnapping kan wagen. ( Kleuters? ! )
 Wij beschikken over enkele rustbedjes voor zieke kindjes
Er is eveneens een verzorgingstafel aanwezig in elke zaal.
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De prijs bedraagt per kind € 9. Voor de facturatie gebruiken wij de gegevens die door u werden ingevuld op de
infofiche. Indien andere gegevens nodig zijn, moeten die ten laatste een week voor het bezoek in ons bezit zijn.)

Niet vergeten …
De kinderen brengen oud,
hard brood mee om de
dieren te voederen!
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Bekijk onze Facebook pagina !

De reservatie is nu volledig in orde. Annuleren is nu niet meer mogelijk. Wordt er nadien nog geannuleerd dan zijn wij verplicht
een schadevergoeding (dossier kosten, contractbreuk, agenda in de war sturen en zo andere groepen beletten van te komen ...)
te vragen van 50% op het bedrag dat berekend zal worden op basis van het aantal kinderen dat geboekt staat voor die dag. Bij
annulatie minder dan 6 maanden voor de datum van het bezoek rekenen wij een annulatiekost van 100%. Wij vragen géén
voorschot maar wel een contante betaling; cash of via factuur en dit ten laatste 21 dagen na de dag van het bezoek.
Gelieve bij gebruik van bestelbonnen deze op voorhand door te mailen, vóór de dag van het boerderijbezoek. Zonder
tegenbericht stellen wij facturen op a.d.h. de gegevens van de infofiche.
Gemaakte facturen kunnen nadien niet meer gewijzigd worden ( = tenzij 25€ extra administratiekost)
‘Het Ollemanshoekje vzw’ dankt u voor uw begrip !

