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In deze editie:

Maak kennis met ons
Nederlandstalig 

Team.
 

Ontdek onze liefde voor de
regio, ons vakmanschap en

persoonlijke aanpak.
 

Samen creëren wij een
thuis -én vakantiegevoel

voor jou in Frankrijk.
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Lieve lezer,

We staan aan de vooravond van een derde lockdown. En hoe moeilijk het
allemaal is om alle ballen in de lucht te houden, we kunnen niet anders
dan positief blijven én vooral blijven dromen.
En laat nu dat laatste zijn dat ik jullie even wil laten doen met deze tweede
editie van Decklusive Frankrijk.  Dromen. 
Dromen van betere tijden. Dromen van je ideale (t)huis.  Dromen van
vakantie....Ken je dat nog? Waar is de tijd? 

In deze editie gaan we dieper in waarom het belangrijk is iemand onder de
arm te nemen die je verstaat.  Niet enkel je dromen begrijpt maar ook de
taal, de werking en de regels kent. 

En ik stel je ook met plezier mijn team voor. 
Want samen staan we sterk.

Be safe and happy!
Veel leesplezier!

Warme groeten,
Elisabeth Deckers 



In deze editie lees je:

Laat je begeleiden door onze
Nederlands sprekende experts om je
bouwdroom in Frankrijk te laten
uitkomen

Vraag & antwoord met onze Vlaamse
uitblinker Werner Spranghers 

Maak kennis met ons … 
Werner & Ermelinda 

Gerealiseerde dromen
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Ga je je droom achterna om een woning te kopen in
Frankrijk ? Of durf je de uitdaging aan om er je eigen paleis
te bouwen ? Ga dan in zee met onze Nederlandstalige
experts om je droom te realiseren. 

Omdat we meer dan 15 jaar ervaring in de sector kunnen
voorleggen, is er niets dat aan onze aandacht zal
ontsnappen. Alsook zijn we vertrouwd met de werkwijze en
cultuur in Frankrijk zodat we het bouwproces voor u
kunnen optimaliseren. 

Nous parlons votre langue!
Aangezien we je in je eigen taal kunnen begeleiden, worden
alle misverstanden vermeden. 

Dit alles zorgt dat we een beter, duurzamer en zelfs
goedkoper bouwproces kunnen realiseren. 
Om er meteen in te vliegen, reiken we in deze editie je al
enkele nuttige punten aan waar je voorafgaand het
bouwproces best even bij stil staat. 

Laat je
begeleiden door
onze Nederlands
sprekende
experts om je
bouwdroom in
Frankrijk te laten
uitkomen

Zal wel zijn!
Elisabeth Deckers Zaakvoerder Decklusive,
uw bemidelaar in België
Werner Spranghers Bouw expert en
Vastgoedmakelaar, Frankrijk



01
LOCATIE, LOCATIE,
LOCATIE …
Een typisch zinnetje uit de sector waar

veel waarde aan vast hangt. Als Belgische

en Nederlandse specialisten in de Franse

immobiliën kijken wij verder dan enkel de

woning en het uitzicht. We nemen ook

andere factoren onder de loep zoals

bereikbaarheid per auto, trein of vliegtuig.

Hoe beleef je de directe omgeving en

activiteiten? Maar ook alledaagse dingen

zoals naburige winkels en restaurants

vormen mee de uiteindelijke

‘woonwaarde’. 

Waar let je zeker
op bij een
zoektocht? 

02
BOUWEN OF KOPEN

Naast het juiste gevoel besteden we ook

voldoende aandacht aan de technische

kant van de woning. 

Met een bestaande woning moet er

rekening gehouden worden met het

energielabel. Zal het pand in de toekomst

nog voldoen aan de strenger wordende

normen en wat zijn de consequenties

hiervan? Kostelijk energieverbruik,

hogere belastingen, lagere marktwaarde

… Het zijn allemaal aspecten die wij met

onze technische vakkennis voor u kunnen

analyseren. En lees zeker ons vorige

magazine. Daar gaan we dieper in op de 7

woonnormen waaraan een eigendom

zeker moet voldoen. 

Als u kiest om te bouwen, dan

optimaliseren we de milieuvriendelijkheid

van de woning vanaf het ontwerp. Zo

moet u zich hier in de toekomst geen

enkele zorg om maken. 

03
WAARDEN EN NORMEN

Vind je geen woning dat je hart in

vervoering brengt? Of heb je jouw

paradijselijk stuk grond gevonden

waar je je al helemaal thuis voelt? Dan

ontwerpen wij jouw droom voor je.

Enerzijds heb je de maximale vrijheid

om je eigen visie te creëren.

Anderzijds ben je verzekerd van een

kwalitatieve woning volgens de

hoogstaande technische normen van

België en Nederland. 

04
THE VALUE OF 'PLUS
VALUE'
“La plus-value désigne l'augmentation

de la valeur d'un bien sur le marché par

rapport à ce qu'elle était au moment de

son acquisition.”

Klinkt als Latijn in je oren? Logisch en

daarom zijn wij er ook. Niet enkel

leggen we je alles duidelijk uit, we doen

dit ook nog in het Nederlands zodat

Frans geen Latijn wordt ! 
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05
VERRE TOEKOMST
Wat als je later je woning wil

verkopen ? Of als je partner overlijdt ? 

Wij hebben nauw contact met

betrouwbare Nederlands sprekende

lokale juristen en notarissen die je

volledig en in volle vertrouwen verder

helpen. Zo wordt je Franse droom

geen nachtmerrie. 

06
WAAG DE SPRONG IN VOL
VERTROUWEN 

Of je nu kiest om een woning aan te

kopen of zelf aan het bouwavontuur

begint, ons team staat je bij van het

prille begin tot het zonnige eind !

Aarzel niet om ons te contacteren met

al je vragen en zorgen. Wij staan voor

je klaar:

° info@decklusive.be voor iedereen de

graag in de pen kruipt.

° 0474 09 26 75 voor iedereen die

liever een babbeltje maakt.

° www.deklusive.be voor diegene

waarbij het al kriebelt om te surfen. 
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Enthousiast om een
vakantiehuis in Zuid-
Frankrijk te kopen of
benieuwd naar onze
ervaring met
bouwbegeleiding bij
nieuwbouw?

Ook dan ben je bij ons aan
het juiste adres. Heel
graag staan wij ten
dienste van jou, want
terwijl jij droomt over
een Franse
vakantiewoning komen
er vast allerlei vragen in
je op. Wij hebben een
team van experts en
specialisten die je
letterlijk bij iedere stap
van het proces kunnen
bijstaan. 

mailto:info@decklusive.be
http://www.deklusive.be/


Kabane brings you unique and carefully chosen treasures to create your ideal
world of slow living. Connect through precious and meaningful moments with
your loved ones. Kabane is a lifestyle brand which becomes a way of living, your
own slow living. We help you to create and decorate your sanctuary where you
can truly relax and unwind. We establish a world where craftsmanship, creative
collaborations and quality spontaneously emerge.
Met de code #decklusivehome krijg je gratis levering vanaf €75 (ipv vanaf €120)

www.kabaneprivatesale.com



WAAR wil je kopen ? Heb je al een regio of specifieke ligging in
gedachten? 
WAT wil je kopen ? Heb je al een type woning in gedachten ? 
Is je BUDGET al bepaald ? We bespreken de kosten die
verbonden zijn aan je wensen.  
HOE ga je deze droom FINANCIEREN ? We bespreken de
financiële consequenties en mogelijkheden. 
Last but not least : wanneer wil je de sleutel ontvangen zodat je
in je droom kan stappen ? 

Allereerst … aangename kennismaking, ik ben Werner! 
Bij onze eerste samenkomst stel ik je om te beginnen enkele
cruciale vragen waar je misschien nog niet bij stil gestaan hebt.
Dit om de haalbaarheid van het project en je wensen te toetsen: 

We laten graag van ons horen:
vraag & antwoord met onze Vlaamse
uitblinker Werner Spranghers 
Waar starten we?

Wat kunnen wij aanbieden ? 
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Kort en bondig alles van begin tot eind. Omdat vele mensen vaak niet beseffen wat er allemaal bij komt
kijken, maak ik graag een kleine opsomming: 

De zoekopdracht: we luisteren… Daardoor
kunnen we de zoekopdracht naar een terrein
of een te verbouwen woning perfect op je
wensen afstemmen. 
Technisch advies om het perfecte stukje kavel
voor je te vinden. Alle nodige info om te weten
of dit jouw plekje is. Dit gaat van het
bestemmingsplan en nutsvoorzieningen tot
kosten om het terrein bouwrijp te maken. 
De aanvraag van de bouwvergunning waarbij
we je wensen over het ontwerp niet uit het
oog verliezen. 
Administratieve rompslomp en communicatie
met de overheidsinstanties wordt door ons
punctueel en optimaal afgehandeld. 
Het bestek en lastenboek wordt opgemaakt
aan de hand van jouw keuzes naar materialen
en ruimtebeleving. 

Offertes van leveranciers worden door ons
kritisch bekeken en er wordt goed
onderhandeld zodat je zeker bent van
markconforme prijzen en volledigheid van de
aangeboden diensten. 
De opmaak en controle van het bouwplan
alsook de aansturing van de bouwfirma zodat
alles verloopt volgens dit plan. 
Frequente werfbezoeken om alles technisch
te controleren en vastleggen. Zo kunnen we je
regelmatig foto’s bezorgen opdat je de
realisatie van je droom kan volgen. 
De coördinatie van betalingen. Zodoende
kunnen eventuele gebreken in uitvoering
opgelost worden alvorens de facturatie
vereffend wordt. 
De eindoplevering tot een goed einde
brengen zodat je woning tot in de puntjes
perfectie uitademt. 



Wij zijn een neutrale onderhandelaar ten aanzien van bouwfirma’s, overheidsinstanties en alle
andere betrokken partijen waarbij wij altijd jouw belang op de eerste plaats zetten. Het honorarium
voor deze dienstverlening vertaalt zich in de besparing van kosten en niet te vergeten zorgen.

Waarin verschillen jullie van een aannemer ? 

What's in it for the client ?

Het gaat er uiteraard om dat de klanten onze kosten
terug kunnen verdienen in de prijzen die we zelf kunnen
afdwingen bij onze “artisans”. Onze selectie van vaklui die
later ons bouwteam gaan uitmaken en garant staat voor
een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding. 

Door het aantal huizen dat wij per jaar bouwen, kunnen
wij betere prijzen bedingen dan een particulier, 10 à 15%
onderhandelingsmarge is vaak een haalbare kaart.

Wij kennen de prijzen trouwens goed waardoor de
Fransen zeker geen buitenlanderstoeslag kunnen
aanrekenen. Alle marges van de detailhandel en van de
projectontwikkelaars worden eruit gefilterd. Dit geeft
ons de mogelijkheid om met ontzettend eerlijke prijzen te
werken. 

Wat met bestaande woningen ? 

Ook als je liever een bestaande woning wil kopen, staan we voor je klaar. Dit via aankoopbegeleiding
waarbij wij erop uit trekken met jouw wensen om dat ideale pand te vinden. 
Binnen ons netwerk in de Provence zijn er mooie opportuniteiten. Zo werken we samen met een
aantal betrouwbare makelaars ter plaatse die ons pareltjes kunnen voorstellen van bouwgronden tot
bestaande villa’s. 

Zelf zijn we ook altijd actief op zoek naar unieke eigendommen zodat we steeds klaar staan om de
wensen van onze zoekende en toekomstige klanten te vervullen. 
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Werner Spranghers

Werner is een gepassioneerde  Francophile.  Hij werd als kind gebeten
door de Franse cultuur, natuur en allure. 
Zijn kennis over Zuid-Frankrijk gaat voorbij vastgoed, wijn of
toeristische attracties. Met meer dan 15 jaar ervaring, heeft hij daar een
uitgebreid netwerk van partners en weet de ins & outs van vivre en
France. Hij heeft zo met zijn enthousiasme tientallen klanten begeleid in
hun reis naar een tweede thuis in Frankrijk. Ben je ook geïnteresseerd in
een verkenningsbezoek in Frankrijk?  Neem contact op met Decklusive!



Teamwork, makes the dream work!

Dat Werner bulkt van expertise en ervaring heb je zojuist al
kunnen lezen. Ongeveer 2 jaar geleden hebben de paden van
Elisabeth en Werner zich gekruist waaruit een sublieme
samenwerking is voort gekomen.  U leest in de rubriek
"Gerealiseerde Dromen" in deze editie een aantal van de
bemiddelingsprojecten die we sinds reeds hebben gedaan. 

In de Franse immowereld voelt Werner zich als een vis in het
water net als Elisabeth in België. Je kan geen beter team
treffen om je droom waar te maken.

Toch heeft Werner zichzelf onlangs nog overstegen door
Ermelinda te verwelkomen als BIV-stagiaire voor Frankrijk
én België.  Ermelinda heeft haar kunnen al bewezen in haar
eigen marketingkantoor en slaat nu haar vleugels uit in het
vastgoed. Samen met Werner engageert ze zich om jouw
dromen te realiseren in België en Frankrijk. 

Om haar te leren kennen, laten we haar zelf aan het woord:

"In marketing & sales pleit ik voor een persoonlijke aanpak. Dit sluit perfect aan bij de visie van Werner en Elisabeth. 
Omdat ik op mijn 16 naar België geïmmigreerd ben, beschik ik over een groot aanpassingsvermogen. Ik kan me als
geen ander inleven in een ander en weet hoe het voelt om van een volledig nieuw huis je thuis te maken. Als ik daar
andere mensen in kan bijstaan, is mijn missie geslaagd.  Wetende dat ik mensen kan helpen bij de belangrijke keuze
van aan- of verkoop van een woning maakt me gelukkig. Een deal maken waarbij alle partijen tevreden zijn, is voor
mij de kers op de taart!"
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Uw woning is veel meer dan uw huis,
het is uw thuis. Daarom verdient uw
woning de beste zorgen. Exclusieve
woningen verdienen de beste
brandverzekering. Uw woning, een
grote en belangrijke investering die
vraagt om de beste bescherming. Wij
zorgen ervoor dat u bij schade niet
voor onaangename verrassingen
komt te staan. Wij kiezen voor
duidelijke taal in uw brandpolis. Geen
kleine lettertjes of verborgen
verplichtingen.

www.ld-m.be

Studio Little J - Kinderkamerstylist

In een wereld vol indrukken is het fijn als kinderen
rust kunnen vinden in hun slaapkamer. Een plek waar
ze helemaal zichzelf kunnen zijn en volledig kunnen
opgaan in hun eigen fantasie en belevingswereld. Hoe
leuk is het als de kinderkamer rust, balans en eenheid
uitstraalt?

Bij het inrichten van een persoonlijke kinderkamer
hebben mama’s vaak veel twijfels, veel vragen en
lopen ze tegen verschillende keuzes aan. Vandaag is
het aanbod ook zo groot, waardoor je het bos door de
bomen niet meer ziet. Ook speelt tijd vaak een grote
rol, je komt er misschien simpelweg niet aan toe om
een plan te maken voor de inrichting van het kamertje.
Studio Little J helpt je met veel liefde verder bij het
realiseren van een stijlvolle kinderkamer die warmte,
bezieling, rust en persoonlijkheid uitstraalt. 

Vind je het fijn als er iemand met je meedenkt en wil je
verder op weg geholpen worden? Of wil je liever alles
uit handen geven? Afhankelijk van je wensen kan je
kiezen tussen drie verschillende stylingadviezen.

www.studiolittlej.be

PARTNERS
IN DE KIJKER
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http://www.ld-m.be/


GEREALISEERDE DROMEN
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BEAUMES DE VENISE

LA CADIÈRE D'AZUR

SAINT-REMY DE PROVENCE

VAISON LA ROMAINE

Opdracht:
Het belangrijkste element van de zoekcriteria was het
vinden van een bouwperceel of een te renoveren
woning met een rustige ligging en vooral met een mooi
en “panoramisch zicht”. 

Binnen werd een “totaal renovatie” uitgevoerd, zonder
weliswaar veel te  hebben veranderd aan de
basisstructuur van de woning. De inrichting werd op
maat uitgevoerd volgens de wensen van de
opdrachtgever.  Buiten werden de tuin, het zwembad,
de entree, het buitenterras en de extra loungeruimte
volledig vernieuwd.

Opdracht: 
De opdrachtgever vroeg ons een koper te vinden voor
deze prachtige villa (ca 1.250.000 Euro.) 

Via gerichte mediakanalen en deelnames aan
gespecialiseerde beurzen vonden we de geschikte
kandidaat koper voor deze sublieme villa.

 Opdracht: Werner bemiddelde in het
aankoopbegeleidingstraject voor de huidige eigenaar
die op zoek was naar een leuke bestaande woning in de
buurt van een “levendig Provençaals stadje”. 

In gespecialiseerde Franse uitgeverijen van de betere
“gidsen” spreekt men wel eens van de 100 minder
gekende steden die een omweg meer dan waard zijn.
Zo viel de keuze voor de fam. Vandeweyer terecht op
“Vaison La Romaine”

De opdrachtgever vertrouwde Werner de opdracht
toe om in eerste instantie een bouwgrond te vinden
van ruim 5000m². 

Saint-Rémy-de-Provence was de voorkeurplaats. Er
werd gedurende enkele weken “actief” gezocht naar
gronden die aan de criteria konden beantwoorden. Na
een ruime selectie van ca. 8 terreinen gelegen te o.m.
Beaumes-de-Venisé, Bédoin, La Cadière-d’Azur, koos
de opdrachtgever voor St-Rémy-de-Provence.



D E C K L U S I V E  R E A L  E S T A T E  E X P E R T I S E  &  S E R V I C E S
F r a n s  S t a n d a e r t l e i ,  2 1 8 0  E k e r e n

 
E r k e n d  v a s t g o e d m a k e l a a r  i n  B e l g i ë  o n d e r w o r p e n  a a n  d e  B I V  d e o n t o l o g i e

C o n t r o l e - i n s t a n t i e :  B I V  L u x e m b u r g s t r a a t  1 6 B B E  –  1 0 0 0  B r u s s e l
P l i c h t e n l e e r :  K B  v a n  2 7  s e p t e m b e r  2 0 0 6

 
 

C o n t a c t e e r  o n s  v o o r  e e n  v r i j b l i j v e n d
g e s p r e k  o f  m e e r  i n f o r m a t i e
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E n t h o u s i a s t  o m  e e n  ( v a k a n t i e ) h u i s
i n  F r a n k r i j k  t e  k o p e n  o f  b e n i e u w d

n a a r  o n z e  e r v a r i n g  m e t
b o u w b e g e l e i d i n g ?


