WEEKEND - PRIJSLIJST - 2022
U heeft met uw groep altijd het ALLEENRECHT van de gehele groepsaccommodatie, terwijl u voor de
maaltijdbereiding een goed ingerichte keuken ter beschikking staat. Ook kunt u gebruik maken van de
diensten van onze interne cateraar, Kasper Kookt via www.deputsehoevecatering.nl.
Groepsgrootte maximaal 46 personen, er zijn 22 slaapkamers met badkamer.
De huurprijs is:
Inclusief:
- lakenpakket
- eindschoonmaak
Exclusief:

- de plaatselijke toeristenbelasting (€ 35,- per nacht voor de hele groep)
- energiekosten, gas € 0,85 m3, elektra is inclusief m.u.v. de serreverwarming.
- handdoekpakketten zijn te huur voor € 5,- per pakket.

WEEKEND
(groepsgrootte maximaal 46 personen)

vrijdag 16.00 uur - maandag 10.00 uur

november t/m maart

april t/m oktober

€ 3.000,-

€ 3.550,-

SPECIALE PERIODES:
Pasen
Hemelvaart
Pinksteren

vrijdag 15 april 16.00 uur
woensdag 25 mei 16.00 uur
vrijdag 3 juni 16.00 uur

- dinsdag 19 april 10.00 uur
- maandag 30 mei 10.00 uur
- dinsdag 7 juni 10.00 uur

€ 3.800
€ 4.450
€ 4.150

Huisdieren:
Per verblijfsperiode zijn de kosten € 10,- per huisdier.
Maaltijden/arrangementen:
Via onze interne cateraar KasperKookt, www.deputsehoevecatering.nl, kunt u zowel losse maaltijden (ontbijt,
lunch(pakket), buffet of barbecue) als ook half- of volpension maaltijdarrangementen bestellen.
Bar:
U treft in de Putse Hoeve een goed ingerichte bar aan met koelingen, spoelbak en verschillende soorten
glazen.
Voor de drankvoorziening heeft u de keuze uit:
¨

Het zelf meebrengen (van een gedeelte) van de drank. U zorgt dan voor vertrek dat de bar en het
glaswerk goed schoon zijn gemaakt. U laat het achter zoals u het aantrof.

¨

U neemt de drank af van de Putse Hoeve Catering en verzorgt de bar zelf tegen gereduceerde
prijzen (zie: www.deputsehoevecatering.nl).
Alle dranken die standaard op voorraad staan worden afgerekend per fles. Bij zelfverzorging van de
bar houdt u deze dus ook zelf schoon en spoelt u zelf de glazen, etc.

