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Kurhaus: 2007 financieel beste jaar ooit
Het Steigenberger Kurhaus Hotel in Scheveningen heeft in 2007 financieel het beste jaar uit haar
geschiedenis achter de rug. Dat zegt de nieuwe gm Erwin Bruyn, die de credits geeft aan zijn
voorganger Coen Masselink.

Bruyn meldt dat in 2007 de hoogste bruto- en nettowinst werd

gerealiseerd door het tophotel aan zee sinds de opening. De

credits zijn voor Coen Masselink die halverwege vorig jaar de

leiding overdroeg aan Bruyn.

Dat staat te lezen in de Misset Horeca Top-100. Daaruit blijkt dat

het Kurhaus in 2007 een jaaromzet van 23 miljoen euro

behaalde. Twee procent meer dan het jaar daarvoor. Het hotel bezet daarmee de 51ste positie in de

ranglijst.
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drie maanden voor slechts € 39,95.
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