
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

Lager & middelbaar 8u-16u = € 5,25 8u-16u = € 5,25 8u-12u = € 5,25 8u-16u = € 5,25 8u-16u = € 5,25

onderwijs na 16u = € 7,25 na 16u = € 7,25 na 12u = € 7,25 na 16u = € 7,25 na 16u = € 7,25

Hoger onderwijs 8u-18u = € 5,25 8u-18u = € 5,25 8u-18u = € 5,25 8u-18u = € 5,25 8u-18u = € 5,25

na 18u = € 7,25 na 18u = € 7,25 na 18u = € 7,25 na 18u = € 7,25 na 18u = € 7,25

 
 
 
 
Beste verantwoordelijke, 
 
 
Wat dacht u van een film bij Kinepolis? We leggen u graag nog eens uit hoe u een film kan boeken. 

Naast de pedagogische projecten en speciale filmvoorstellingen, biedt School at the Movies u immers de mogelijkheid 
om het hele jaar door een film te komen bekijken met uw klas of school. Dit gaat heel eenvoudig in z’n werk, u dient 
alleen bijgevoegd document in te vullen en door te mailen. Past de reservatie, dan wordt uw reservatie via mail voor 
akkoord bevestigd. De voorstelling dient minstens 10 dagen op voorhand aangevraagd te worden. 
 

1. WANNEER 
U kan zowel in de voormiddag als in de namiddag reserveren. Tijdstip af te spreken met uw Kinepolis-bioscoop.  
Reservatie volledige zaal (zowel voormiddag als namiddag): vanaf 80 leerlingen*.  
Aansluiten bij een publieke zaal (in de namiddag): volgens de filmprogrammatie die dag.  
 

*Nota: Uitzonderingen op het minimum aantal leerlingen bij het boeken van een privé-zaal zijn mogelijk, mits bespreking met uw 
contactpersoon bij reservatie.  
 

2. TARIEF 2D VOORSTELLING  (prijs per leerling)* 
 
 
 
 
 
 
 
 
           * exclusief supplementen; uitgezonderd Palace Luik: standaardtarief aan € 4,25 
 

• De tarieven zijn enkel geldig bij reservatie minimum 10 dagen vóór de voorstelling en op vertoon van het door Kinepolis ondertekend 
reservatieformulier; 

• Het schooltarief is enkel geldig tijdens de schooluren. Daarbuiten en tijdens de vakanties geldt het voordeeltarief van € 7,25 / leerling. Ook 
voor internaten buiten de schooluren geldt het voordeeltarief van €7,25; Voor volwassenonderwijs gelden de gebruikelijke B2C-tarieven. 

• Een avant-première bedraagt € 8,55 / leerling;  

• Voor een 3D-voorstelling dient u € 2,00 extra per leerling bij te rekenen; Kostprijs voor verlies of beschadiging 3D-bril bedraagt € 40,00 / bril;  

• Voor een film in IMAX vragen we een supplement van € 4,00 per leerling; 

• Per groep van 15 leerlingen krijgt één begeleider gratis toegang, buiten schooluren 1 begeleider per 20 leerlingen. Voor extra begeleiders 
geldt het schooltarief, nl. € 5,25 of € 7,25(3D) / persoon; 

• Bij buitengewoon onderwijs krijgen alle begeleiders gratis toegang (min. van 15 leerlingen); 

• KNT: Kinderen niet toegelaten ; OV: Originele versie; VF: Franstalige versie; NV: Nederlandstalige versie; VOF Frans gesproken met 
Nederlandse ondertitels 

 

3. BETALING 
Betaalmogelijkheden: via BANCONTACT of CASH de dag zelf ter plaatse of op FACTUUR achteraf (mits het respecteren 
van de betaaltermijn van 15 dagen). Gelieve zo weinig mogelijk met muntstukken te betalen. Een factuur wordt nadien 
per post verstuurd. Schoolvoorstellingen kunnen worden geannuleerd tot 48 uren voor het plaatsvinden van de 
schoolvoorstelling. Hiervoor wordt een forfaitair bedrag van € 25,00 administratiekosten aangerekend. 
 

4. SCHOOL AT THE MOVIES - MENU 
Bij reservaties vanaf 50 leerlingen heeft u de mogelijkheid om een hapje en een drankje aan te kopen in de vorm van 
een menu. Dit menu bevat een Junior Popcorn en een flesje water van 50cl. De prijs per menu bedraagt  
€ 3,60. Indien u deze formule wenst, dient u minstens 10 dagen op voorhand te bestellen. 
 

5. SCHOOL AT THE MOVIES – SHOP 

Wenst u dat de Shop (self-service verkoop) wordt geopend voor uw school?   JA*– NEE 
*Moet bevestigd worden door uw Kinepolis contactpersoon. (Afhankelijk van aantal leerlingen)  

Voor meer informatie surf naar www.kinepolis.be/scholen 

 
SCHOOLRESERVATIE 



Gelieve dit document in DRUKLETTERS in te vullen en terug te mailen naar de bioscoop naar keuze. 
U ontvangt een ondertekend exemplaar ter goedkeuring. 

 
Kinepolis 
Antwerpen 

scholenantwerpen@kinepolis.com  
Kinepolis 
Hasselt 

scholenhasselt@kinepolis.com 
Kinepolis 
Luik  

ecolesliege@kinepolis.com  

Kinepolis 
Brugge 

scholenbrugge@kinepolis.com  
Kinepolis 
Braine 

ecolesbraine@kinepolis.com 
Kinepolis 
Palace Luik 

ecolesliege@kinepolis.com 

Kinepolis 
Brussel 

schoolsbrussels@kinepolis.com  
Kinepolis 
Kortrijk 

scholenkortrijk@kinepolis.com 
Kinepolis 
Oostende 

scholenoostende@kinepolis.com 

Kinepolis 
Gent 

scholengent@kinepolis.com  
Kinepolis 
Leuven 

scholenleuven@kinepolis.com    

 
FACTURATIEGEGEVENS 
 

 
 
FILMGEGEVENS (onder voorbehoud van beschikbaarheid)       In KINEPOLIS:................................................... 
 

 
 

IN TE VULLEN DOOR KINEPOLIS 

Datum: 

Tarief per leerling: Tarief per begeleider: 

 

 
DATUM + HANDTEKENING SCHOOL:     DATUM + HANDTEKENING KINEPOLIS: 

 
 

De reservatie is slechts geldig na ondertekening door Kinepolis. 
Kinepolis is niet verantwoordelijk bij gebeurlijke ongevallen of bij lichamelijke en/of materiële schade. 

Filmtitel: Taalversie (OV, NV, FV): 2D of 3D:

Datum van de voorstelling:

Aantal leerlingen (min. 15): Leerjaar/Graad: Aantal begeleiders:

(1 begeleider gratis per 15 leerlingen tijdens schooluren, buiten schooluren 1 begeleider gratis per 20 leerlingen)

Uur van de voorstelling (onder voorbehoud):

Naam + GMS-nr verantwoordelijke ter plaatse:

Aantal School at the movies -menu's:

Telefoon  

E-mail 

 

Bancontact - Cash - Overschrijving 

 

Naam School 

 

Facturatieadres 

 

Referentie op factuur 

Gelieve de betalingswijze aan te duiden: 

Contactpersoon 

mailto:scholenantwerpen@kinepolis.com
mailto:scholenhasselt@kinepolis.com
mailto:ecolesliege@kinepolis.com
mailto:scholenbrugge@kinepolis.com
mailto:ecolesbraine@kinepolis.com
mailto:ecolesliege@kinepolis.com
mailto:schoolsbrussels@kinepolis.com
mailto:scholenkortrijk@kinepolis.com
mailto:scholenoostende@kinepolis.com
mailto:scholengent@kinepolis.com
mailto:scholenleuven@kinepolis.com

