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In deze editie:

De aankoopgids voor luxe
vastgoed in Frankrijk

 
Ontdek onze liefde voor de
regio, ons vakmanschap en

persoonlijke aanpak.
 

Samen creëren wij een
thuis -én vakantiegevoel

voor jou in Frankrijk.

Frankrijk



www.decklusive. be   |    2D E C K L U S I V E

Lieve lezer,

In de vorige editie stonden we aan de vooravond van een nieuwe
lockdown. En nu staan we aan de vooravond van een heropening en
herleving. 
Voor velen een hele verademing. 
Terug reizen en lekker gaan eten op restaurant in België of wie weet wel
in Frankrijk?

Deze derde editie van ons magazine is er één om te laten zien dat vele hun
dromen hebben verwezelijkt en een prachtig eigendom hebben
aangekocht in het Zuiden. 
Misschien ben jij wel de volgende? 

Werner, Ermelinda en team Decklusive staan klaar om je te helpen je
droom te realiseren. 
Want groots dromen is leuk, 
maar ze in vervulling laten gaan nog leuker!

Be safe and happy!
Veel leesplezier!

Warme groeten,
Elisabeth Deckers 



In deze editie lees je:

Gevonden:
Luxe Villa in Frankrijk...  en nu?

Onze Klanten aan het woord 

Partners in de kijker 

Een greep uit ons aanbod "te koop"
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Alweer een druilerige dag in België. 

Je kan er niet aan weerstaan om even weg te dromen en
naar villa’s in het zuiden van Frankrijk te zoeken. En dan is
ze daar: jouw pareltje in het paradijs. Je hart gaat sneller
slaan en je ziet jezelf al genieten op het prachtige terras
van die ene woning die perfect bij je past. Voor je je laat
verleiden moet je even terug komen naar de realiteit om
je droom werkelijkheid te laten worden en nachtmerries
te voorkomen.

Waar moet ik op letten ? Is dit het huis voor mij ? 
Welke kosten komen er nog bij kijken ? … 
Geen zorgen, daar zijn wij voor!

Om je gemoed vast wat te kalmeren geven we in deze
editie graag al 10 belangrijke aandachtspunten mee.

Luxe villa in
Zuid-Frankrijk … 

en nu ?

Te koop!



01
LOCATIE, LOCATIE,
LOCATIE …
Een typisch woord uit de sector waar veel

waarde aan vast hangt. Kijk verder dan

enkel de woning en het uitzicht. Neem

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 zeker op
letten bij je
zoektocht? 

02
KWALITEIT

Vaak moet er gerenoveerd worden om

aan onze hoge standaard eisen te

voldoen. Lijst deze kosten op. Hierdoor

kan je de haalbaarheid van je project

inschatten. En het is zeker niet

onbelangrijk om je

onderhandelingspositie te versterken.

Een deskundige aanpak verdien je zo

terug!

03
RENOVATIE

Laat je niet afleiden door de verre

zichten en het uitnodigende

zwembad. De staat en kwaliteit van de

woning is een belangrijke factor waar

je aandacht voor moet hebben.

Temeer omdat we gewoon zijn aan de

hoge bouwkwaliteit in België die je

niet vaak tegenkomt in Frankrijk.

04
GARANTIES

Ook in Frankrijk zijn de garanties

(aansprakelijkheid) van de bouwfirma

van toepassing gedurende 10 jaar.

Zorg dat je deze info volledig en

correct verkrijgt. Dit kan je geld

besparen in de toekomst.
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05
ZWEMBAD
Het beeld dat iedereen doet

wegdromen, zeker in het zonnige

zuiden. Maar vergewis je van de reële

staat van het zwembad. Hou de lagere

bouwkwaliteit steeds in je

achterhoofd omdat herstellen of

vervangen toch al direct een grote

hap uit je budget neemt. In dit geval is

het niet onbeleefd om naar de leeftijd

van deze dame te vragen.

06
ENERGIELABEL
Het energielabel heeft in Frankrijk

meer impact dan je denkt. Uiteraard

zijn huizen met een slecht

energielabel een kostelijke zaak, zelfs

met het mooie weer. 

Maar ook op de waarde van je huis

heeft dit effect. En wist je dat er in

Frankrijk verhoogde

belastingtarieven zijn voor woningen

die geen A of B label hebben?

www.decklusive. be   | 7D E C K L U S I V E

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. 



07
RIOLEERING
Nog een ‘instinker’ van formaat. In

Frankrijk is het niet vanzelfsprekend dat

elk huis op het rioleringsnetwerk is

aangesloten. 

Vaak wordt er gewerkt met een septische

tank. Reken dan op controles en

onderhoudskosten. Op voorwaarde dat

de tank nog in goede staat is. Anders gaan

je uitgaven nog een stuk hoger uitvallen.

08
NOTARISKOSTEN

Niet onbelangrijk is om ook de mogelijke

toekomstige kosten te bekijken. Om dit

correct in te schatten kan je best een

deskundige onder de arm nemen.  Ook als

je beslist om geen verdere investering te

doen in de woning moet je toch een

duidelijk beeld hebben. Aangezien ze de

waarde van je woning kunnen doen dalen

moest je ooit willen verkopen.

09
TOEKOMST

Hou er rekening mee dat het in Frankrijk

anders werkt dan in België of Nederland.

Overdrachts- en notariskosten bedragen

8 %. 

Bij een bestaande woning worden ze

berekend over het volledige

aankoopbedrag. Maar bij nieuwbouw

enkel voor het bouwperceel.  Toch een

interessant voordeel, het is de moeite

waard om deze piste te verkennen. 

10
VERGELIJKING

De meeste mensen zijn initieel geneigd

om een bestaande woning te kopen.

Zoals je al hebt kunnen lezen zijn er

niet alleen verschillende valkuilen

waar je moet op letten. Er zijn ook

financiële voordelen om een eigen

woning te bouwen. 

Alle aspecten waar je rekening mee

moet houden kunnen intimiderend

zijn. Gelukkig zijn wij van alles perfect

op de hoogte en kunnen we je

begeleiden om de juiste keuze te

maken voor jou. 
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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



In deze editie vertellen een aantal klanten over hun exclusieve ervaring met onze
"Aankoopbegeleiding". We spraken met drie van hen, hoe ze in contact kwamen
met onze vastgoedexpert in Frankrijk, Werner Spranghers, het doorlopen van het
proces en het behaalde resultaat. Misschien vindt u inspiratie in hun verhalen.  

Decklusive geregeld
ONZE KLANTEN

Aan het woord

Van Rechts naar Links:
Elisabeth Deckers - Zaakvoerder Decklusive, BIV vastgoedmakelaar, België, Frankrijk en Marbella
Ermelinda Hajdari  - BIV Stagiaire vastgoedmakelaar Bij Werner, team Frankrijk en België
Werner Spranghers Bouw expert en BIV vastgoedmakelaar, Frankrijk  en Belgiê

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!



Via een bezoek op “Second Home Utrecht” kwamen we in contact met Werner
Spranghers. Na een aantal keren over en weer bellen zijn we dieper gaan praten
bij Werner op kantoor en kregen we alle info over zijn werkmethode om zonder
zorgen een huis te kopen in Frankrijk. We hadden al een tijdlang gezocht maar
zonder resultaat…
Werner gaat heel structureel te werk en we moesten eerst een vragenlijst
invullen met “Key-Questions”. “Neem jullie tijd hiervoor om dit zorgvuldig en
uitgebreid in te vullen, zodat we heel concreet jullie wensen kennen, want niets
moet, maar niet alles kan” zei Werner lachend.
In een eerste instantie gingen we voor een bestaande woning omdat we dachten
dat bouwen op verre afstand wel eens een moeilijk proces kon worden.
Uiteindelijk vond Werner het ook goed om een voorstel te doen met een
uitgewerkte schets van enkele nieuwbouw referentiewoningen op een aantal
terreinen die hij voor ons had verkend. We hebben onze droom toen gevonden, in
het dorpje: “Sillans la Cascade”. Een idyllische omgeving in het typische beboste
“VAR VERT”. Minder idyllisch was de werking van de gemeentelijke overheid en
de notaris van de verkopende partij. Ik moet echt zeggen dat we het zonder
Werner niet hadden gered om uiteindelijk tot een aankoop te komen. Vooral
omdat onze Franse taal alsook onze kennis van het notariswerk te beperkt was…

Hans uit Utrecht
ONZE KLANTEN

Aan het woord



Ik ontmoette Werner voor het eerst op de “Second Home beurs” te Gent. Tussen
de vele standen met “Spaans onroerend goed”, viel de “paarse kleur” van de
lavendel op. Ik rook de geur van mijn dromen…
Het was me snel duidelijk dat Werner met z’n team de tijd namen om samen met
mij en mijn partner te gaan kijken naar mogelijkheden in functie van onze wensen.
En dat werd omgezet door Werner in een concreet plan. We zochten naar een op
te frisse woning met charme op wandelafstand van een leuk dorpje of zelfs stadje
in het zuiden. Ik was duidelijk over het budget en hoopte uiteraard dat Werner
ook als vastgoedbemiddelaar een goede oplossing kon bieden. Ook om voor ons
te kunnen onderhandelen.
In een eerste fase stuurde Werner ons “bij wijze van verkenning”, noemde hij dat,
naar een aantal plaatsen om “in de sfeer te geraken”. Zo ontdekte ik: St-Ambroix
in de Ardèche, Uzès en Bagnols in de Gard, Bédoin, Malaucène en andere
plaatsen in de Vaucluse. 1000 Km van Antwerpen was mijn limietafstand.
Uiteindelijk werd het Vaison-la-Romaine. Werner vond een leuke woning op
wandelafstand (15 min) van het stadscentrum en de Oude Romeinse site van het
meer dan pittoreske “Vaison-la-Romaine”. We voerden onder de leiding van
Werner en Johan enkele kleinere renovatie werkzaamheden uit en fristen de
woning helemaal op. Sedertdien wordt onze woning tegen uitstekende
voorwaarden verhuurd.

Louisette uit Zoersel
ONZE KLANTEN

Aan het woord



Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat ik ooit van een mooie “charme” woning zou
kunnen genieten op het ogenblik dat ik een punt zou zetten achter mijn carrière… Ik ben
mijn echtgenote dan ook dankbaar dat zij mee mijn enthousiasme deelde…
We onderschreven een betalende “actieve zoekopdracht” en met Werner bezochten we
mooie locaties, die hij voor ons had uitgezocht: Uzès, Beaumes-de-Venise, Vaison-La-
Romaine, St-Rémy-de-Provence, Maussane en andere prachtige dorpen in de buurt van
“Les Alpilles”. De rondgang vonden we prima georganiseerd en de keuze van de terreinen
kwamen meestal overeen met de vooropgestelde criteria. Alleen vonden we niet direct
wat we zochten tijdens de eerste 2 dagen van onze kijkdagen in de Provence.
Naar aanleiding van een tussentijdse meeting op ons Hôtel in St-Rémy-de-Provence
stelde Werner voor om ook uit te kijken de komende dagen naar bestaande woningen.
Werner reageerde op de input die wij hem meegaven tijdens deze kijkdagen. Ons idee
stuurden we immers voortdurend bij tot we de “zoekcriteria” helemaal hadden verfijnd:
1. kort bij St-Remy-de-Provence of erin… 2. Liefst een charme-woning in steen (moeilijk
na te bouwen, wel te renoveren)… 3. Een mooi stuk grond van min. 3000m². 
Werner besprak deze criteria met één van zijn vastgoed partners ter plaatse. En na de
4de bezichtiging was het raak! Een mooie ruime “Franse Mas” in casco-toestand, gelegen
op 1 km van het leuke dorp “Eragues” op slechts 20 km van Avignon en op 4 km van St-
Remy-de-Provence.
We werden ook goed geholpen bij de onderhandelingen van de aankoop en bij de
bouwaanvraag bij de gemeente tot bij de notaris. Uiteindelijk nam Lennart over van
Werner en startte na goedkeuring van de bouwvergunning met de renovatiewerken. Die
verliepen vlot! Uiteraard zijn er her en der onvoorziene zaken geweest. En op dat
moment werd in de mate van het mogelijke steeds gezocht naar een plausibele oplossing.

Didier uit Poperinge
ONZE KLANTEN

Aan het woord



Maak van uw huis een slim huis met
ons draadloos domotica systeem.
Bedien van waar u ook bent, de
verlichting, verwarming, poorten,
rolluiken en zoveel meer. Met onze
smart home applicatie hebt u ten
allen tijde de controle over heel uw
huis. Zo hoeft u niet ter plaatse te zijn
om iemand binnen te laten, of de
lichten en verwarming uit te zetten.

Onze slimme camera’s kan u van op
dezelfde applicatie bedienen zodat u
live kan kijken wat er gaande is. 

www.varelsecurity.be 

PARTNERS
IN DE KIJKER
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MOMENTEEL TE KOOP
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BORMES-LES-MIMOSAS

VENTABREN 

BASTIDE LUBERONNE

ECOWONING MALLEMORT

Oppervlakte grond: ca. 2500m²
3 slaapkamers, 2 badkamers 
Zwembad 8m op 4m
Prijs  € 1.385.000

RUIME VILLA OP EEN UNIEKE PLEK, EN OP 500M VAN DE
MIDDELLANDSE ZEE!
 
Op het paradijselijke schiereiland “Cap-Bénat” wordt deze
mooie villa aangeboden. De woning heeft zijn “authentieke
charme” weten te behouden en biedt veel ruimte.  

Oppervlakte: 120 m2
3 slaapkamers, 1 badkamer 
Zwembad van 7,5m op 3,2 m (uitbreiding mogelijk)
Prijs € 535.600

OP TE FRISSEN PROVENCAALSE VILLA - VENTABREN

Deze traditionele villa is gelegen in een verkaveling voor
mensen die houden van een sociale woonwijk, niet te veel
tuin onderhoud, in de buurt van een leuk Provençaals dorp
en niet ver van de Middellandse Zee voor een (dagelijkse)
uitstap.

Oppervlakte:  208m2
4 slaapkamers, 1 badkamer 
Lage energiekosten
Wijngaard
Prijs  € 845.000

“Decklusive” biedt u een uitzonderlijk onroerend goed aan
gelegen in volle natuur in de geprezen regio tussen “Luberon
en Alpilles”. Totale oppervlakte van het terrein is meer dan
één hectare

Oppervlakte: 325m2
4 slaapkamers, 1 badkamer 
Zwembad van 8m x 2 m (uitbreiding mogelijk)
Prijs  € 1.380.000

“BASTIDE” VAN 325 M2 MET ZWEMBAD + ANNEXE
GEBOUWEN OP 3,5 HA GROND

Het pand, dat toegankelijk is via een prachtige laan met
“pijnbomen en eiken”, grenst aan het Luberon-massief.
U geniet van een prachtig uitzicht op het landschap van “APT”,
met de Vaucluse-bergen en de “rots van Saignon” in het vizier.



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 ?


