
 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van  
Hubertus en Berkhoff, de Culinaire Vakschool  
 
 
 
Amsterdam, april 2021 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Voor het volgen van een opleiding op Hubertus en Berkhoff hebben de leerlingen vakkleding nodig 
om te kunnen deelnemen aan de praktijklessen.  
 
Alle zij-instromers kunnen voor het passen van deze kleding terecht in de winkel van de showroom 
van: 
  
JB bedrijfskleding/Determeyer: 
Verrijn Stuartweg 1L     
1112 AW Diemen 
 
 Dit kan tijdens onze openingstijden: 

- Maandag   op afspraak 
- Dinsdag t/m vrijdag 10:00 tot 17:00 

 
 
Na het opnemen van de juiste maten kunt u het kledingpakket online aanschaffen via: 
www.schoolplaza.info, waarop leerlingen eventueel ook gebruikte uniformen onderling kunnen 
kopen en weer verkopen. Na betaling wordt het kledingpakket samengesteld en vervolgens op het 
huisadres bezorgd. Mocht u vragen hebben over de uniformen dan kunt u alle informatie vinden via: 
https://www.hubertusberkhoff.nl/ 
 
Na het passen adviseren wij de kleding spoedig te bestellen, zodat het pakket op tijd binnen is.  
Het dragen van de kleding in de les is namelijk verplicht. 
 
 
In overleg met school is het onderstaande kledingpakket samengesteld: 
 

Kledingpakket 3e jaars leerlingen bakken/koken heren aantal   Prijs 

Koksbuis De Culinaire Vakschool met naam borduring 1 €. 42,37 

Koksbroek blauw/wit geruit 1 €. 20,87 

Koksmuts wit 1 €. 8,48 

Sloof wit 1 €. 8,08 

Kledingpakket 3e jaars leerlingen serveren heren aantal     

Overhemd wit 1 €. 39,03 

Pantalon zwart 1 €. 27,61 

Bretels 1 €. 16,90 

Strik 1 €. 7,53 

Diendoek 1 €. 3,53 

Totaal prijs voor het gehele pakket   €. 174,40 

 
  

http://www.schoolplaza.info/
https://www.hubertusberkhoff.nl/


 

Kledingpakket 3e jaars leerlingen bakken/koken dames aantal   Prijs 

Koksbuis De Culinaire Vakschool met naam borduring 1 €. 42,37 

Koksbroek blauw/wit geruit 1 €. 20,87 

Koksmuts wit 1 €. 8,48 

Sloof wit 1 €. 8,08 

Kledingpakket 3e jaars leerlingen serveren dames aantal     

Blouse wit 1 €. 39,03 

Pantalon zwart 1 €. 27,61 

Haltergilet 1 €. 44,03 

Bistrodas 1 €. 10,70 

Diendoek 1 €. 3,53 

Totaal prijs voor het gehele pakket   €. 204,70 

 
Niet verplicht maar wel geadviseerd i.v.m. veiligheid       

Koksschoen leer, anti-slip 1 €. 40,60 

 
 
We hopen u snel te mogen begroeten via www.schoolplaza.info of in onze Showroom! 
 
 
JB-bedrijfskleding / Determeyer       
Verrijn Stuartweg 1L     
1112 AW Diemen    
amsterdam@jb-bedrijfskleding.nl    

http://www.schoolplaza.info/
mailto:amsterdam@jb-bedrijfskleding.nl

