Amsterdam, 2017
Beste leerling, ouders/verzorgers,
Binnenkort komen wij weer op school de uniformkleding doorpassen bij de leerlingen.
Dit gebeurt voor de tweedejaars leerlingen op woensdag 17 mei 2017.
De nieuwe eerstejaars leerlingen worden woensdag 21 juni 2017 doorgepast.
De zij-instromers zijn vanaf donderdag 18 mei tot 22 juli 2017 welkom in onze winkel aan de
Rijnstraat 10 te Amsterdam om de kleding te komen passen.
Nadat bij alle leerlingen de kleding is doorgepast, ontvangt u via de mail een offerte van de kleding
en een begeleidende brief.
Lees de begeleide brief goed, hierin staat alle informatie over de betaalwijze.
Om u de offerte toe te sturen hebben wij een correct woonadres of mailadres nodig.
Geef dit mee aan uw zoon of dochter op de pasdagen.
Na betaling word het pakket voor uw kind in bestelling gezet . Als uw bestelling compleet is ontvangt
u bericht en kunt u het op komen halen in onze winkel aan de Rijnstraat 10 in Amsterdam.
Bent u niet in de gelegenheid om naar de winkel te komen, dan is het mogelijk dat wij uw bestelling
naar uw adres versturen. Hiervoor berekenen wij € 4,00 verzendkosten.

Bij de nieuwe eerstejaars leerlingen passen wij het volgende pakket door:

Bakken/Koken : 1e klas
Koksbuis special De Culinaire Vakschool
Koksbroek blauw/wit geruit
Koksmuts wit
Sloof wit
Blokdoek rood
Totaal kleding
Veiligheidschoen leer zwart

€
€
€
€
€
€
€

41,95
19,95
7,95
7,45
2,50
79,80
39,87

Voor de huidige 2e klas leerlingen passen wij de volgende pakketten door:

Serveren : 3e klas heren
Overhemd wit
Pantalon zwart
Bretels special zwart met witte stippen
Strik oker
Diendoek gele rand
Totaal kleding
Riem leer zwart
Veiligheidsschoen leer zwart

€
€
€
€
€
€
€
€

45,38
24,88
12,04
8,40
2,50
93,20
11,00
39,87

Serveren : 3e klas dames
Blouse wit
Pantalon zwart
Haltergilet zwart
Bisto das oker
Diendoek gele rand
Totaal kleding
Veiligheidsschoen leer zwart

€ 45,38
€ 24,88
€ 37,41
€ 9,98
€ 2,50
€ 120,15
€ 39,87

Het totale pakket van de Culinaire Vakschool voor zij-instromers van het 2e jaar bestaat uit:

Bakken/koken: 2e jaar zij-instromers
Koksbuis special De Culinaire Vakschool
Koksbroek blauw/wit geruit
Koksmuts wit
Sloof wit
Blokdoek rood
Totaal kleding
Veiligheidschoen leer zwart

€
€
€
€
€
€
€

41,95
19,95
7,95
7,45
2,50
79,80
39,87

Het totale pakket van de Culinaire Vakschool voor zij-instromers van het 3e- en 4e jaar bestaat uit:

3e en 4e jaar zij-instromers
Bakken/koken:
Koksbuis special De Culinaire Vakschool
Koksbroek blauw/wit geruit
Koksmuts wit
Sloof wit
Blokdoek rood
Totaal kleding
Veiligheidschoen leer zwart

€
€
€
€
€
€
€

41,95
19,95
7,95
7,45
2,50
79,80
39,87

€
€
€
€
€
€
€
€

45,38
24,88
12,04
8,40
2,50
93,20
11,00
39,87

Serveren : heren
Overhemd wit
Pantalon zwart
Bretels special zwart met witte stippen
Strik oker
Diendoek gele rand
Totaal kleding
Riem leer zwart
Veiligheidsschoen leer zwart
Serveren : dames
Blouse wit
Pantalon zwart
Haltergilet zwart
Bistodas oker
Diendoek gele rand
Totaal kleding
Veiligheidsschoen leer zwart

€ 45,38
€ 24,88
€ 37,41
€ 9,98
€ 2,50
€ 120,15
€ 39,87

De schuin vermelde Veiligheidsschoen leer zwart van € 39,87 is niet verplicht om aan te schaffen.
Het advies is wel om in de keukens en bakkerijen een veilige schoen te dragen.
Bij de uitlevering van de pakketten ontvangt u de wasvoorschriften van de kleding.
Voor een correcte en snelle afhandeling van de bestelling wij de volgende van uw kind hebben
gegevens nodig:
- Woonadres ( straat, huisnummer, postcode en woonplaats)
- Telefoonnummer van een van de ouders/verzorgers
- E-mailadres van een van de ouders/verzorgers
Zorgt u dat uw kind deze gegevens bij zich heeft op de dag van doorpassen , dan zorgen wij voor een
snelle afhandeling.

Met vriendelijke groet,

Team Jane&Barnie/ Determeyer
Rijnstraat 10
1078 RA Amsterdam
Amsterdam@janeandbarnie.nl

