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Familiepark Harry Malter te Heusden
(Gent) is gelegen in een bosrijke
natuuromgeving en reeds jaren een
gevestigde waarde. De attracties
zijn geschikt voor kinderen van het
kleuter- en lager onderwijs.
Het dierenpark biedt een thuis
aan een 100-tal dieren. Onze
kinderboerderij is de ideale omgeving
waar kleuters hun eerste contacten
leggen met varkentjes, geiten en
herten.
Bij de stokstaartjes heerst steeds
een grote bedrijvigheid terwijl
de wasberen liever luieren op de
veranda’s van hun boomhutten.
Maak kennis met de nieuwsgierige
bewoners van de tropische hal. Of
onze bedrijvige muizenstad?

Naast dieren biedt het familiepark ook
tal van attracties zoals molens en
een grote speeltuin (50% overdekt). 
Breng ook zeker een bezoekje aan onze 
nieuwe binnenspeeltuin.
Of breng je liever een bezoekje
aan de witoorpenseelaapjes en het
spiegelhuis? 

Familiepark Harry Malter biedt een
gevarieerde daguitstap aan een
democratische prijs. Slecht weer is bij
ons geen spelbreker!

Dit voor 
slechts

€ 9,95
per kind !

(incl. 1 drankje 
of ijsje)

Reservatie verplicht via 
www.harrymalter.be/

scholen/reservatieformulier



Wat valt er te beleven?

En wat bij slecht weer?
Volgende attracties zijn overdekt of binnen:
- Edufun
- 50% van de speeltuin overdekt
- Binnenspeeltuin
- Maki’s
- Picknickplaats (overdekt of binnen)

Begeleiders: 
zie reservatieformulier
- Peuter- en kleuteronderwijs: 
 1 begeleider gratis per 10 kinderen.
- Lager onderwijs: 
 1 begeleider gratis per 15 kinderen.
- Bijzonder onderwijs: 1 begeleider gratis per 5  
 kinderen / rolwagenbegeleiders gratis.

ALL-IN

€ 9,95
(incl.  drankje

of ijsje)



Al spelend leer je 
het meest!
Leerkrachten kunnen op www.harrymalter.be verschillende educatieve  
programma’s gratis downloaden.

ALGEMEEN PARKBEZOEK (1ste-3de graad)

Een verzameling met interessante dierenweetjes en 
leuke anekdotes over de dieren van het familiepark.

Hi, ik ben Charlie (3de kleuter-1ste graad)

ALLE APEN OP EEN RIJ (2de-3de graad)

In dit programma komen de kinderen alles te 
weten over verschillende apensoorten in het park. 
Verban-den & verschillen in voeding, verzorging en 
sociale structuur. Ook kan je zelf op 
ontdekkingstocht

OP STAP MET KRAK & CROCKETT 
(1ste–2de graad)

Spelenderwijs kom je meer te weten over de 
dieren van het park

Bezoek ook 
onze

edufun
Op het einde van de speel-

tuin. Ideaal bij mindere 
weersomstandigheden.



Verloop van een daguitstap
Bij aankomst ontvangt de leerkracht een aangepast* dagprogramma en een plan van het 
domein. Zo kan je aan alle activiteiten deelnemen en vermijden we wachttijden.
(op basis van een bezoek van min 5 uur, picknick inbegrepen)

PICKNICK
Elke school krijgt een vaste picknickplaats toegewezen, bij slecht weer voorzien
wij uiteraard overdekte plaatsen.
In de toegangsprijs is één drankje of ijsje inbegrepen. Gelieve allergenen op voorhand 
door te geven. Drankje: Caprisun, ijsje: waterijsje of potje vanille.

MAALTIJDEN
Zowel voor de kinderen als de begeleiders zijn er verschillende dagschotels en snacks 
beschikbaar in de self-service.
(Verplichte reservatie voor een optimale service)

SPEELTUIN
Onze speelstraat is afgesloten door middel van terrassen.
Vanop deze terrassen hebben leerkrachten een duidelijk overzicht op de kinderen.
Dit is overigens de enige uitgang van het park.

! !* Het dagprogramma wordt opgesteld aan de hand van je uur van 
aankomst en vertrek. Tijdens de schoolreisperiode wordt het uur van de 
molens aangepast aan de hand van het aantal scholen. 
Wij voorzien steeds een compleet programma. ! 



Extra Voordelen
Je wenst kennis te maken met het park?
Of je groepsuitstap reeds voorbereiden?

VOORDELEN MET DE KLASSE LERARENKAART 2022
Lerarendagen (2/4/22 - 30/4/22)
Op vertoon van de KLASSE lerarenkaart 2022 kan de kaarthouder + 1 gezinslid het 
familiepark gratis bezoeken !
Het 3de, 4de en 5de gezinslid betalen € 8 p.p. (ipv € 13,50)
Kinderen kleiner dan 1 meter gratis

KLASSE Lerarenkaart (01/05/22 tem 06/11/22): € 8 (enkel voor de kaarthouder)

BUSSEN
De parking is gratis voor bussen.
Buschauffeurs genieten vrije toegang tot het park en een middagmaal. (dagschotel, naar 
aanbod + niet-alcoholische drank + koffie)





ALGEMENE VOORWAARDEN 
/ EXTRA INFORMATIE

- Voor wie is het Scholentarief van toepassing? Scholen / Bijzonder onderwijs.  
Naschoolse kinderopvang. Jeugddiensten (Grabbelpas, Speelpleinwerking, …)
- Om van het Scholentarief te kunnen genieten, moet een groep minstens uit 15 
betalende deelnemers bestaan begeleid door een leerkracht en dient er vooraf 
gereserveerd te worden. Alle deelnemers moeten zich tegelijk aan de ingang van het 
park melden. Ieder groepsbezoek dat niet werd gereserveerd geniet van een ander 
voorkeurstarief nl tarief groepen zonder reservatie.
- Enkel schriftelijke reservaties (via mail of per post) worden aanvaard, na bevestiging
per mail van familiepark Harry Malter. Er wordt van de groepen verwacht dat zij per 
bezoekdag een verschillend formulier invullen.
- De reservatie is definitief van zodra deze bevestigd wordt door familiepark Harry
Malter. Wanneer je binnen de 10 dagen na je reservatie nog geen bevestiging heeft
ontvangen, gelieve contact op te nemen via info@harrymalter.be of op 09/273 91 79
- Kinderen kleiner dan 1 meter hebben GEEN recht op gratis toegang in groepsverband,
enkel bij individuele bezoeken.
- Wanneer je geen drankje of ijsje wenst te verbruiken in het park zijn de groepstarieven
weergegeven op www.harrymalter.be (TARIEVEN) van toepassing.)
- Enkele attracties hebben een minimum leeftijd/grootte beperking, dit voor de veiligheid
van je kinderen. Gelieve deze te respecteren bij je bezoek.
- Kinderen jonger dan 12 jaar dienen steeds begeleid te worden van een volwassene.
- Slechte weersomstandigheden… Een deel van onze attracties zijn overdekt of binnen 
zodat slecht weer geen spelbreker is!
- Minder deelnemers dan gereserveerd: je betaalt enkel het aantal personen aanwezig 
op de dag van het bezoek, op voorwaarde dat je met minstens 15 deelnemers bent (om
van het Scholentarief te genieten).
Indien je met minder dan 15 deelnemers bent, betaal je het gewone toegangstarief.
- Meer deelnemers dan gereserveerd: Familiepark Harry Malter stelt alles in het werk om
dit zo optimaal mogelijk op te vangen.

 Bij annulatie (min. 14 dagen voor je bezoek & via mail door te geven)  
 worden er geen extra kosten aangerekend. Bij laattijdige verwittiging of
 geen verwittiging wordt € 5 gerekend per opgegeven persoon 
 (kinderen & begeleiders)

Betalingsmodaliteiten
Contant / Bancontact
De groepsverantwoordelijke betaalt het totaalbedrag bij aankomst aan de kassa. Er 
wordt slechts één betaling voor de hele groep aanvaard. Je krijgt een gedetailleerd 
ontvangstbewijs.
Overschrijving
Er wordt na het bezoek een factuur opgestuurd naar de school of gemeente.
Wij verzoeken je vriendelijk het totaalbedrag over te schrijven binnen de 30 dagen.
BESTELBON Deze dien je ten laatste op de dag van het bezoek af te geven aan de 
kassa bij aankomst, met vermelding van de naam van de school en de dag van het 
bezoek. Aan: BVBA Familiepark Harry Malter, Bosheidestraat 15, 9070 Heusden 
BTW BE 0835 090 717

!



PRAKTISCH
BIJ AANKOMST:
De verantwoordelijke van de groep meldt zich aan de kassa van het park:
- vermelding van het totaal aantal leerlingen + begeleiders
- wijze van betaling
 -Bij contante betaling wordt er 1 rekening voor de hele groep gemaakt. Gelieve de  
 bedragen van de verschillende groepen reeds op te halen.
 -Bij overschrijving: gelieve de facturatiegegevens op het reservatieformulier
 reeds door te geven.
Je ontvangt een plan en het dagprogramma voor de hele groep met de
uren van attracties, picknickplaats.
Gelieve deze uren te respecteren voor een aangenaam bezoek van ALLE GROEPEN.

Opgelet! Aan de hand van de opgegeven uren van aankomst en vertrek op het 
reservatieformulier wordt een dagprogramma opgemaakt. Eventuele wijzigingen 
op voorhand doorgeven via mail zodat je alle attracties kan doen. Gelieve 
rekening te houden met files.

PICKNICK:
Bij aankomst kunnen de kinderen hun rugzakjes al op de afgesproken picknickplaats 
afzetten zodat ze deze niet de hele voormiddag mee op pad moeten nemen.
Gelieve de picknickplaats netjes achter te laten, zodat de volgende groep ook een 
aangename maaltijd kan genieten. Bij bestelling drankjes staan deze klaar in de self-
service. Ijsjes zijn ook af te halen in de self-service.

ALGEMEEN:
Voor een complete daguitstap dien je te rekenen op ca 5-6 uur. (incl picknick)
Indien je een korter bezoek wenst te brengen aan het park, kan in samenspraak met de 
dienst administratie overleggen welke attracties het best aansluiten bij je groep.

Groepen die tijdens hun bezoek gebruik wensen te maken van één van onze educatieve 
programma’s, kunnen deze op voorhand downloaden & afprinten op www.harrymalter.be 
Deze programma’s sluiten aan bij de lessen Natuur / Biologie.
De leerkracht is zelf de gids en brengt de kinderen stapsgewijs langs de verschillende 
dieren in het park met telkens een aantal interessante weetjes.

Bij vertrek kan u de gratis terugkeerkaartjes aan de ingang / kassa van het park 
meenemen.



TIPS!
VOORDELEN MET DE KLASSE LERARENKAART
LERARENDAGEN (2/4/22 tem 30/4/22)
Op vertoon van de KLASSE lerarenkaart 2022 kan de kaarthouder + 1 gezinslid het 
familiepark gratis bezoeken!
Het 3e, 4e en 5e gezinslid betalen € 8 pp. (ipv. € 13,50)
Kinderen kleiner dan 1 meter gratis.
KORTING MET KLASSE LERARENKAART 2022
Toegang € 8* (ipv € 13,50) op vertoon van de KLASSE lerarenkaart 2022. Deze korting is 
geldig voor de kaarthouder, dus niet voor zijn/haar gezin.
* geldig van 1/5/22 tem 6/11/22

Het is altijd handig wanneer de kinderen voorzien zijn van een identificatie 
(armbandje, pet, sjaaltje, ...) met naam van de school, groep of contactpersoon.
Mochten zij verloren lopen, kunnen onze medewerkers de verantwoordelijke
onmiddellijk op de hoogte stellen via de luidsprekers doorheen het park, zodat hij/zij zich 
terug bij de groep kan aansluiten.

Bij het fotobord van de apen kan je een grappige klasfoto maken. Gekke bekken 
trekken!

Picknicken in de buitenlucht is gezond en avontuurlijk. Zorg ervoor dat
de lunch in boterhamdozen zit, da’s beter voor het milieu. ;)

Familiepark Harry Malter steunt het 
Vogelopvangcentrum te Merelbeke 
d.m.v. het inzamelen van lege
inktcartridges en de dopjesactie voor 
Blindgeleide honden?
Wenst u als school ook uw steentje bij
te dragen? Dat kan!
Breng je lege inktcartridges of dopjes 
mee en geef ze af aan de ingang.
ALVAST BEDANKT


