
L’Étoile du Berger, prijzen en reservering 2022/2023 
  

Decdember 2022. De in dit document genoemde prijzen zijn minstens een maand geldig na aavraag informatie. 

Huurprijzen 

De huurprijzen per appartement zijn vermeld in 
onderstaand overzicht. Er zijn twee appartementen van 
ieder 51m2 met ieder 4 bedden + een bed in de living. 
Het onderste appartement (I) heeft een eettafel voor 8 
personen, het bovenste appartement (II) één voor 12 
personen. Er zijn 2 extra slaapkamers van 16m2 te huur. 
Per extra slaapkamer: 2 bedden, een eigen boiler, 
badkamer en WC.  
Er kan dus gehuurd worden voor 4 tot 14 personen. 
L’Etoile du Berger heeft het label ‘3 épis’ van de Gîtes de 
France, 3 étoiles Meublé de Tourisme en Label Méribel. 
 

Periode Huurprijs per 
week per 

appartement 

Huurprijs per week per 
extra kamer (16 m2) 

met badkamer en WC *) 

16 april – 21 mei 2022 
21 mei - 25 juni 
25 juni – 3 september 
3 september – 24 september 
24 september – 3 december 

     € 470 
     € 490 
     € 520 
     € 490 
     € 470 

        € 125 
        € 125 
        € 125 
        € 125 
        € 125 

3 december – 10 december  
10 december – 17 december  
17 december  – 24 december 
24 december – 7 januari 2023  

     € 470 
     € 790 
  € 1.020 
  € 1.270 

        € 125 
        € 185     
        € 240 
        € 300 

7 januari – 21 januari 2023 
21 januari – 4 februari 
4 februari – 18 februari  
18 februari – 4 maart 

     € 790 
     € 890 
  € 1.130 
  € 1.320 

        € 185 
        € 210 
        € 265 
        € 310 

4 maart – 25 maart  
25 maart –16 april (zondag extra) 

     € 890 
     € 790 

        € 210 
        € 185 

16 april – 20 mei 
20 mei – 24 juni 
24 juni –  2 september  
2 september – 23 september 

     € 470 
     € 490 
     € 520 
     € 490 

        € 125 
        € 125 
        € 125 
        € 125 

 
De huurprijs is per appartement voor 4 personen  
In de huurprijzen zijn begrepen de kosten voor lakens, 
handdoeken, droogdoeken, verwarming, (warm) water, 
elektriciteit. Ingeval van een 5e persoon (bed in de 
living), wordt een bedrag van 10% van de huurprijs per 
week extra gerekend. De taxe de séjour is € 1,65 per 
persoon per nacht voor personen ouder dan 18 jaar.  
  
Tuin in de zomer, voor- en naseizoen 

Het bovenste appartement wordt altijd verhuurd met de 
tuin. Extra kosten: zomer € 90,- voorjaar/najaar € 50,- 
per week. Het onderste appartement heeft een ruim en 
zonnig terras. 
 
Reservering en betaling 

Liesbeth & Marnix van Abbe, aanvraag@lesallues.nl ,  
06 51 175 944 of 070 350 0076 
Reservering is definitief na ontvangst van 50% van de 
huurprijs, het getekende huurcontract en de getekende 
huurvoorwaarden. Het resterende bedrag (inclusief een 
borgsom van € 150 per wooneenheid per week), dient 
twee maanden voor aanvang van de huurperiode, 
ontvangen te zijn. De borgsom minus eventuele kosten 
voor schade aan het huurobject, wordt uiterlijk een 
maand na de huurperiode teruggestort. 
 

Kosten opladen elektrische auto’s 

In de garage bevindt zich een laadpaal. De kosten voor 
het opladen bedragen € 0,30 per kWh. 
 
Sleutels verkrijgen 

De sleutel van de toegangsdeuren tot de appartementen 
bevinden zich in een sleutelkluis. De overige sleutels op 
de tafel in het appartement. De sleutelkluis opent met 
een persoonlijke pincode die actief blijft gedurende uw 
verblijf. 
 
Huurvoorwaarden 

De huurperiode is, tenzij anders afgesproken, altijd van 
zaterdag 16.30 uur tot zaterdag 10.00 uur.  
De tuin, het tuinterras en de garage behoren bij 
L’Abbergerie, het kleine huis op het terrein, dat enkele 
weken per jaar bewoond is. Indien L’Abbergerie niet 
bewoond is, kan gebruik gemaakt worden van de garage 
en van de tuin en het tuinterras. Dan is er voor ieder 
appartement één plaats in de garage. Na grote sneeuw-
val kan het gebeuren dat de garage niet of moeilijk 
bereikbaar is. Een derde garageplaats is beschikbaar op 
150m afstand. Kosten € 50 per week. Tuinmeubels en 
parasols zijn voor beide wooneenheden aanwezig. Het 
balkon en het ruime terras op het zuidoosten zijn altijd 
te gebruiken. Roken is alleen toegestaan op het balkon 
en op de terrassen. Huisdieren zijn niet toegestaan.  
Het huis dient na afloop veegschoon en opgeruimd 
opgeleverd te worden. Zie de huurvoorwaarden. 
 
Wi-Fi, HD tv, Apple TV en Sonos 

Beschikbaar is voor beide appartementen: HD-televisie 
(Ook Nederlandse zenders), blu ray speler, snel en gratis 
Wi-Fi. Muziek en films via smartphones en tablets is 
draadloos af te spelen via de Apple TV en Sonos. 
 
Babybedjes, kinderstoelen, box, babybadje 

De twee babybedjes, de box en de twee kinderstoelen 
zijn gratis beschikbaar, evenals een babybadje en 2 
aankleedkussens.  
 
Last minute korting 

Vanaf 14 dagen voor aanvang huur: 10% korting op de 
huurprijs per appartement en kort verblijf mogelijk. 
 
Extra slaapkamers apart huren  

De extra slaapkamers zijn apart te huur indien ze nog 
beschikbaar zijn en indien beide appartementen al zijn 
verhuurd. Zie www.lesallues.nl voor de beschikbaarheid. 
Prijs per nacht per kamer: 10% van de prijs van de 
huurprijs per appartement, maximaal € 90 per nacht. 
Minimaal per kamer per verblijf € 160,-. Maximaal per 
week: 2 maal de huurprijs van de extra kamer ingeval 
van huur samen met een appartement *). Borgsom € 80 
per kamer. 

mailto:aanvraag@lesallues.nl
http://www.lesallues.nl/

