
Appartement – Residentie Astoria – Zeedijk 337/0102 (B1) – 8400 Oostende (Raversijde) 
voor 6 personen – frontaal zeezicht – garage of standplaats mogelijk. 

 

2023 
Maand 1ste helft 2de helft 

prijs per 
week (6 

nachten) 

midweek (4 
nachten) 

weekend (2 
nachten) 

Mei (weekend 1 mei, OH 
Hemelvaart prijs zie 
onderaan) 

1300,00 € 675,00 € 675,00 € 365,00 € 240,00 € 150,00 € 

Juni 1460,00 € 800,00 € 800,00 € 475,00 € 330,00 € 160,00 € 

Juli (minimum per week) 2.790,00 € 1.800,00 € 1800,00 € 1050.00 Neem contact op 

Augustus (minimum per 
week) 

2.790,00 € 1.800,00 € Nvt 

 

1050.00 Neem contact op 

  

week = vrijdag om 17 uur tot vrijdag 
om 15 uur of van zondag 17 uur tot 

zondag om 15 uur of volgens afspraak. 

midweek = maandagmorgen 9 
uur tot vrijdag 15 uur (supplement 
35 € vanaf zondagavond 17u) of 

volgens afspraak 

 

weekend= vanaf vrijdag 17 
uur tot zondag 15 uur of 

volgens afspraak.  

Uur van aankomst en vertrek kan besproken worden en wordt steeds schriftelijk 
vastgelegd. 

 

Bovenstaande prijzen zijn informatief, exclusief kosten voor water, elektriciteit en 
gas,(verbruik op basis van meterstand). Garage of standplaats 30 €/week, 5,00 € per dag. 
Er wordt een waarborg gevraagd van 175,00 euro. Deze wordt terugbetaald na controle 
appartement. Definitieve prijzen worden steeds schriftelijk vastgelegd in een 
huurovereenkomst. Indien het appartement bij vertrek niet wordt gekuist door de huurder 
wordt hiervoor 60,00 euro (voor verblijf van 4 nachten of minder) of 75,00 euro (voor een 
verblijf van meer dan 4 nachten) aangerekend. Eventuele schade dient gemeld te worden 
door de huurder bij het einde van de huurovereenkomst. 

 

Week- en weekendprijzen kunnen verschillend zijn bij feest- en verlofdagen en zijn niet 
van toepassing tijdens de vakantieperiodes. Indien de prijs niet staat vermeld voor de 
gewenste periode kan je deze per email aanvragenl. 

 

Heb je nog een vraag, bel op gsm 0477-280046  

Stuur een email naar : ignace.butaye(at)telenet.be  

Weekend O.L.H 
Hemelvaart  

Woensdagavond 18/5 vanaf 17 uur tot 
zondag 21/5 om 15 uur (4 nachten) 

305,00 € 

  

 

Pinksterweekend 
Vrijdagavond 26/5 vanaf 17 uur tot maandag 

29/5 om 15 uur (3 nachten) 
305,00 €  

 


