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contract voor catering en overnachting
Dronten, Januari 2019
MAALTIJDEN EN OVERNACHTINGEN OP WARMONDERHOF 2019-2020 & 2020-2021
Gemeenschapszin is, sinds de oprichting van de opleiding in 1947, altijd een pijler geweest van de werkwijze van
Warmonderhof. Dit komt naar voren in onze visie op landbouwonderwijs: Wonen, Werken, Leren.
We hechten er aan om de deeltijdstudenten alle facetten van Warmonderhof te laten ervaren. Omdat we van mening zijn dat
ook de momenten buiten de lessen om een wezenlijk onderdeel uitmaken van je opleiding en verblijf op Warmonderhof, bieden
we deeltijdstudenten een cateringarrangement aan. Door samen aan tafel te gaan en een maaltijd te delen bieden we studenten
de gelegenheid elkaar te leren kennen, te bevragen en te inspireren. Zo worden ieder jaar weer de krachten gebundeld en talloze
vriendschappen en samenwerkingsverbanden gesmeed.
Als (deeltijd)student bij Warmonderhof volg je dus niet alleen lessen bij Aeres MBO Dronten Warmonderhof, maar maak je ook
gebruik van de faciliteiten van Stichting Warmonderhof. Deze faciliteiten omvatten o.a. de Hofzaal en de bijbehorende foyer, de
Binnenhof met vijver, de mogelijkheid om de directe praktijk te ervaren op het tuinbouwbedrijf en het gemengde bedrijf
akkerbouw-veeteelt, het meevieren van jaarfeesten en het bijwonen van lezingen. Stichting Warmonderhof ontvangt geen
subsidies en moet financieel zelfvoorzienend zijn. Om onze visie op landbouwonderwijs ook in de toekomst aan te kunnen
bieden, vragen wij de (deeltijd)studenten een financiële bijdrage in de vorm van een stichtingsbijdrage. Je ontvangt per
studiejaar 2 facturen: één factuur van Aeres MBO Dronten Warmonderhof en één factuur van Stichting Warmonderhof
Arrangementen
Deeltijdstudenten volgen overdag en ’s avonds lessen. Tussendoor wordt er in de foyer van de Hofzaal koffie/thee gedronken, is
er een lunch en een avondmaaltijd. De maaltijden zijn biologisch(-dynamisch), met zoveel mogelijk producten van eigen
Warmonderhof bedrijven. Deeltijdstudenten kunnen kiezen uit twee arrangementen voor de tweedaagse variant en een
arrangement voor de ééndaagse variant. De datum van inlevering van het inschrijfformulier is bepalend voor de toekenning van
een plaats op de logeeraccommodatie. Van de studenten wordt verwacht dat ze, waar het programma het toelaat, rondom de
maaltijd meehelpen in de keuken, tafel dekken en afruimen
Arrangement 1: Tweedaagse alleen catering (geen overnachting)
Dit arrangement houdt in: koffie en thee tijdens de pauzes, twee keer een lunch en één keer een avondmaaltijd. De maaltijden
worden bereid in de keuken van de Hofzaal. In het onderstaande vind je een overzicht van de prijsopbouw voor beide
studiejaren.
Totale kosten arrangement 1 in het 1e studiejaar:
Stichtingsbijdrage
€ 135,-Catering overdag (15 x € 36,75)
€ 551,25
Catering themadagen (2 x € 24,50)
€ 49,-9% BTW over catering
€ 54,02 +
Totaalbedrag
€ 789,27

Totale kosten arrangement 1 in het 2e studiejaar:
Stichtingsbijdrage
€ 140,-Catering overdag (15 x € 38,80)
€ 582,-Catering themadagen (2 x € 25,90)
€ 51,80
9% BTW over catering
€ 57,04+
Totaalbedrag
€ 830.84

Arrangement 2: Tweedaagse All-in
Dit arrangement houdt in dat je gebruik maakt van zowel de catering overdag zoals in arrangement 1, aangevuld met een
overnachting en ontbijt. Stichting Warmonderhof beschikt over een eenvoudige logeeraccommodatie met 20 slaapplaatsen,
verdeeld over twee slaapzolders met stapelbedden. Iedere zolder heeft een eigen opgang, een toilet, twee douches en twee
wastafels. Wanneer je gebruik maakt van deze accommodatie zorg je voor je eigen beddengoed. Voor € 7,50 excl. BTW per
overnachting kun je beddengoed huren. ’s Ochtends is er een ontbijt in de foyer van de Hofzaal. Voor dit ontbijt dek je zelf de
tafel en ruim je ook de spullen weer op. Omdat er per nacht 20 leerlingen bij ons kunnen overnachten, is het absoluut
noodzakelijk om je hiervoor op te geven. In het onderstaande vind je een overzicht van de prijsopbouw voor beide studiejaren.
Totale kosten arrangement 2 in het 1e studiejaar:
Stichtingsbijdrage
€ 135,-Catering overdag (15 x € 36,75)
€ 551,25
Overnachting met ontbijt (15 x € 22,75)
€ 341,25
Catering themadagen (2 x € 24,50)
€ 49,-9% BTW over catering, incl ontbijt
€ 63,81
21% BTW over overnachting
€ 48.83 +
Totaalbedrag
€ 1189,14

Totale kosten arrangement 2 in het 2e studiejaar:
Stichtingsbijdrage
€ 140,-Catering overdag (15 x € 38,80)
€ 582,-Overnachting met ontbijt (15 x € 23,85)
€ 357,75
Catering themadagen (2 x € 25,90)
€ 51,80
9% BTW over catering, incl ontbijt
€ 67,30
21% BTW over overnachting
€ 51,19 +
Totaalbedrag
€ 1250,04

Arrangement 3: catering overdag voor de dinsdag- en woensdaggroep
Dit arrangement houdt in: gedurende het cursusjaar 1 dag in de week koffie en thee tijdens de pauzes, één keer lunch en één
keer een avondmaaltijd.
In het onderstaande overzicht vind je een overzicht van de prijsopbouw voor beide studiejaren.
Totale kosten arrangement 3 in het 1e studiejaar:
Stichtingsbijdrage
€ 135,-Catering overdag (32 x € 24,50)
€ 784,-9% BTW over catering
€ 70,56 +
Totaalbedrag
€ 989,56
Stichting Warmonderhof

Wisentweg 12 8251 PC Dronten

Totale kosten arrangement 3 in het 2e studiejaar:
Stichtingsbijdrage
€ 140,-Catering overdag (32 x € 25,90)
€ 828,80
9% BTW over catering
€ 74,59 +
Totaalbedrag
€ 1043,39
0321-337090 hofzaal@.warmonderhof.nl
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Avondgebruik Foyer
Wij bieden de mogelijkheid om na de lessen de foyer te gebruiken en wat te drinken. Er wordt bier, wijn, en sap
geschonken. De prijzen voor wijn, bier en frisdrank bedragen € 2,- en voor vruchtensappen € 1,00 (prijzen incl. BTW). Tevens zijn
er hartige versnaperingen verkrijgbaar. Hierover maken wij bij de aanvang van de opleiding afspraken met jullie. Het is niet
toegestaan, zonder overleg met het keukenteam, zelf meegebrachte etenswaren te nuttigen.
Huisdieren
Huisdieren (bv. hond) meebrengen naar de Warmonderhof is niet toegestaan.
Betalingsafspraak
Je kiest één van de arrangement voor de gehele studie. In zowel het 1e als 2e studiejaar zijn er 32 studiedagen, waarvan 2
ééndaagse themadagen. Wijzigingen in het programma voorbehouden. Betaling kan in één keer of in twee termijnen. Als je in
één keer betaalt, ontvang je in oktober een nota van de Hofzaal. Betaal je in 2 termijnen, dan wordt er € 5 aan administratieve
lasten in rekening gebracht. Je ontvangt dan een nota in oktober en een nota in januari.
Bij tussentijdse wijziging van het aantal lesdagen wordt het uiteindelijk berekende bedrag naar verhouding aangepast.
Maarten Roelofs (Hofzaal)

Naam
Adres
Postcode & Woonplaats
Telefoon

E-mail
I

geeft door ondertekening aan:

- kennis te hebben genomen van de prijzen voor beide studiejaren en toelichting over de Stichtingsbijdrage,
catering, overnachting; e.e.a. onder voorbehoud van prijswijzingen als gevolg van wijziging van het aantal
lesdagen
- bekend te zijn met het feit dat bij vroegtijdige beëindigen van de opleiding een restitutieregeling van toepassing
is. De volgende regels zijn hierop van toepassing:
• Uitschrijven in het 1e en 2e studiejaar voor 1 oktober is kosteloos.
• Uitschrijven in het 1e en 2e studiejaar na 1 oktober verplicht je tot betaling van de gehele stichtingsbijdrage
van dat jaar. Het gedeelte van het cateringarrangement, na het moment van stoppen, wordt gerestitueerd
• Je dient dit zelf bij Stichting Warmonderhof aan te vragen.
Graag met een kruisje aangeven welk arrangement wordt afgenomen:
Arrangement 1
Tweedaags catering zonder
overnachting

Arrangement 2
Tweedaags all-in

Handtekening:

Arrangement 3
catering 1 dag

Datum:

Na ondertekening kan dit document verstuurd worden naar:
Stichting Warmonderhof
t .a.v. Maarten Roelofs
Wisentweg 12, 8251PC Dronten
of per mail naar hofzaal@warmonderhof.nl
Stichting Warmonderhof

Wisentweg 12 8251 PC Dronten

0321-337090 hofzaal@.warmonderhof.nl
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Voor vragen over catering en overnachten graag contact opnemen met Maarten Roelofs,
0321 337090 of Hofzaal@warmonderhof.nl

Stichting Warmonderhof

Wisentweg 12 8251 PC Dronten

0321-337090 hofzaal@.warmonderhof.nl

