
 

 
 
 
 

 

 
 

Oldenzaal, juni 2021 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Uw zoon/dochter is voor het nieuwe schooljaar ingeschreven in leerjaar 3, afdeling  

GTL met praktijklessen HBR. 

Het dragen van vakkleding is in de praktijk verplicht. 

De afdeling HBR heeft een leverancier uitgekozen die de kleding tegen een gunstige prijs 

kan leveren. 

 

Kleding moet worden gepast op dinsdag 6 juli bij de firma Buurman in Oldenzaal. 

Hiervoor zijn tijdsblokken beschikbaar, ingedeeld op de eerste letter van uw achternaam. 

 
08.30 – 09.30 uur A - F 

09.30 – 10.30 uur G - L 

10.30 – 11.30 uur M - S 

11.30 – 12.30 uur T - Z 

 
 

De firma Buurman uit Oldenzaal zal die ochtend klaar staan voor de leerlingen. 

Men kan dan de juiste maat nemen en de bestelling opgeven, zodat de kleding bij 

aanvang van het schooljaar geleverd kan worden. 

Voordelen van bovenstaand is: 

- alle kleding is leverbaar via één leverancier. 

- kleding is op tijd aanwezig. 

- een scherpe aanschafprijs. 

 

 

Op de achterzijde vindt u een lijst met de kleding die aangeschaft moet worden.  

De kosten voor dit totale kledingpakket kost € 126,11- incl. btw. 

Voor serveren moeten er zwarte lage schoenen (geen gymschoenen/sneakers/uggs) en 

voor de heren tevens zwarte sokken (geen enkelsokjes) aangeschaft worden. 

Leerlingen mogen uiteraard ook gebruik maken van nette zwarte veiligheidsschoenen. 

 

De firma Buurman zorgt ervoor dat in de grotere kledingstukken de naam van de leerling 

vermeld wordt. 

Bedenk wel dat de kleding voor een tijdsperiode van 2 jaar aangeschaft moet worden en 

dat je gedurende die tijd zult groeien. 

De kleding wordt in de eerste schoolweek op school uitgereikt door de firma Buurman. 

 

Wij hopen U hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. 

Indien er nog vragen zijn, kunt u contact opnemen met dhr. Ring, docent HBR. 

Telnr. 0541-532333. j.ring@twentscarmelcollege.nl  

 

 

Met een vriendelijke groet van het team HBR, 

                                                                                                                   Z.O.Z. 
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Aan te schaffen kleding: 

        

Voor keuken en bakkerij. 

  -    Koksbroek   (zwart)    

- Koksbuis    (wit )      

- Baseball cap   (zwart)        

- Sloof    (2 stuks wit 100 cm x 70 cm)                 

- Veiligheidsschoenen  (zwart)     

 

Eigen kleding: 

 

Voor het restaurant:   

- Overhemd/blouse  eigen blouse  (wit)  

- Donkere sokken 

- Barista schort met logo  (zwart) van school in bruikleen.  

                              

- Zwarte schoenen (geen gymschoenen/sneakers/uggs)  

deze worden niet geleverd door de firma Buurman, maar dient u zelf 

aan te schaffen. 

- Of gebruik maken van de eigen zwarte veiligheidsschoenen. 

 

Na het opmeten van de kleding ontvangt u van Buurman een betalingsverzoek. Hiervoor 

dient uw zoon of dochter tijdens het passen uw emailadres door te geven. 

Via BUCKAROO, het betaalsysteem waar Buurman Facilitaire Producten mee werkt, 

hiermee komt er via IDEAL een betaalverzoek, indien het bedrag voldaan is zal de 

kleding gepersonaliseerd worden voor deze leerlingen en klaargemaakt worden voor 

levering voor het nieuwe school jaar.  

 

 

Adres: 

 

Buurman Facilitaire Producten 

Lübeckstraat 1 

7575 EE Oldenzaal 

 

contact persoon voor de vakkleding HBR: Anke Olde Heuvel 

 

Tel:        +31 (0) 541 745063 (rechtstreeks) 

Tel:        +31 (0) 541 551327 

 

 

E:           anke@buurman.eu 

W:          www.buurman.eu 
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