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Logement De Stoep

Prijzen vakantiewoning 2019

	 jan-mrt	 apr-jun	 jul-aug	 sep-okt	 nov-dec

Maandag t/m vrijdag v 287 v 321 v 245 v 323 v 321

Zondag op maandag v 172 v 192 v 146 v 194 v 184

Vrijdag t/m zondag v 575 v 643 v 489 v 637 v 612

Deze prijzen zij per nacht en de minimale huurperiode is twee nachten, op basis van 20 personen, 
daarboven geldt een toeslag van v 25 p.p.p.n.

Prijzen feestdagen 2019 
 
	 prijs	 t/m	aantal	personen	 extra	personen

Pasen
vr 19 apr – ma 22 apr v 2000 20 personen v 30 p.p.p.n.

Hemelvaart	
wo 29 mei – zo 02 juni v 2450 20 personen v 30 p.p.p.n.

Pinksteren	
vr 07 juni – ma 10 juni v 2200 20 presonen v 30 p.p.p.n.

Kerstmis 
vr 20 dec – vr 27 dec v 3000 20 personen  v 30 p.p.p.n.
ma 23 dec – vr 27 dec v 2700
zo 22 dec – vr 27 dec v 2200  

Oud	&	Nieuw	
za 28 dec – vr 03 jan 2020  v 4000 20 personen v 30 p.p.p.n.
za 28 dec – vr 03 jan 2020 v 3700
di 31 dec – do 02 jan 2020 v 3300  



Logement De Stoep
Blauwe Sluis 12
6629 KK Appeltern
+31 (0)487 21 50 00

info@logementdestoep.nl
www.logementdestoep.nl

Het logement bestaat uit:

• Een vakantiewoning voor maximaal 14 personen met 5 slaapkamers,  
alle voorzien van eigen douche en toilet

• Twee vakantiestudio’s voor maximaal 4 personen per studio,  
beide voorzien van eigen douche, toilet en ligbad

• Drie hotelkamers voor 2-4 personen per kamer,  
alle 3 voorzien van eigen douche en toilet

• Bedden kunnen uit elkaar geplaatst worden, mits vermeld bij de reservering

Alle drie de onderdelen zijn volledig afgescheiden van elkaar, zo heeft u met uw eigen gezelschap 
altijd privacy. Door de verschillende onderdelen te combineren kunnen groepen van maximaal 30 
personen verblijven in het logement.

De	prijzen	zijn	exclusief:
• Schoonmaakkosten, deze bedragen eenmalig v 150.
• Energiekosten:
 01-01 t/m 31-03 v 50 per dag
 01-04 t/m 30-09 v 35 per dag
 1-10 t/m 31-12 v 50 per dag
• Huur bedlinnen v 7 per persoon (verplicht)
• Huur badlinnen v 4 per persoon (verplicht)

Afwastabletten, vaatwasmiddel en vuilniszakken zijn aanwezig.
Koffie en thee zijn gratis tijdens uw verblijf.

Catering kan verzorgd worden door hotel Moeke Mooren.

Kinderen van 0 t/m 3 jaar verblijven gratis in Logement De Stoep.

Overige	bijkomende	kosten:
• Borg: v 500.
 Deze wordt (na eventuele aftrek van schade) binnen 2 weken teruggestort op uw rekening.

• Toeristenbelasting: v 1,– p.p.p.n.


