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In deze editie:

Ontdek ons vakmanschap,
onze liefde voor de regio

en vooral onze
persoonlijke aanpak.

 
Samen met u creëren wij

een thuis- én
vakantiegevoel.

 
 

Frankrijk
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Lieve lezer,

Waar blijft die lente nu toch?!
We snakken naar zon, warmte, licht en zwoele zomerlucht. Bovenal willen
we vooral meer buiten vertoeven; iets waar onze zuiderburen niet meer
zonder zouden kunnen.

Dit alles op een terrasje, de petanquebaan of simpelweg op een bankje in
de zon.
Laat ons hopen dat we ook hier snel terug wat meer naar buiten kunnen
gaan.

Ondertussen laten we je graag wegdromen en zenden we je een
sprankeltje zonneschijn toe met deze vierde edition van ons magazine!

Stay safe and happy!
En de zon komt er snel aan... Ik voel het!

Warme groeten,
Elisabeth Deckers 



In deze editie lees je:

Kopen:
Wat houdt je nog tegen?

Wie zijn we? 

Prachtige panden te koop

Partners in de kijker
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Wereldwijd staat Frankrijk in de top 3 van populairste
vakantielanden. Kopers uit alle hoeken van de wereld
hebben Frankrijk reeds gevonden en ontdekken daar nog
steeds nieuwe mogelijkheden.
Daar je ons magazine leest, heb je hoogstwaarschijnlijk
ook een affiniteit met dit prachtige land. Vermoedelijk is
ook de mogelijkheid om een huis in Frankrijk te bezitten al
meer dan eens door je hoofd gegaan.
Daarom stellen we je nu de vraag: Wat houdt je nog
tegen?
 

Wat houdt je
tegen? 

Kopen?



01
WAT ZOU HET DOEL ZIJN VAN
MIJN WONING IN FRANKRIJK?

Zou je de woning zélf permanent willen

betrekken of zoek je een vakantieverblijf?

Ben je van plan om te verhuren?

Het antwoord op die vragen heeft een

belangrijke invloed op het type pand dat

je uiteindelijk zult kiezen.

Stel jezelf eens
de volgende
vragen.

02WELKE REGIO VERKIES IK?

Ben je op zoek naar charme en

authentieke elementen, dan is een reeds

bestaande woning waarschijnlijk het

beste aangewezen. Vind je het belangrijk

dat de woning helemaal lijkt op het

plaatje in je hoofd? Dan zijn bouwen of

renoveren waarschijnlijk aan de orde.

Sowieso hebben beide opties voor- en

nadelen die essentieel zijn om tegen

elkaar af te wegen om tot de ideale keuze

voor jou te komen.

03
WIL IK EEN HUIS KOPEN,
RENOVEREN OF BOUWEN?

Wat zijn de elementen die je vooral

aanspreken in Frankrijk? Is voor jou

het warme weer de belangrijkste

factor? Of voel je je pas thuis als je de

heerlijke geur van lavendel kunt

ruiken? Denk goed na over wat je juist

verlangt van je verblijf zodat je een

regio kiest die aan je verwachtingen

voldoet.

04
WANNEER ZOU JE WILLEN
VERTREKKEN?

Visualiseer je toekomst! Wil je nu van

start gaan of is het eerder een

toekomstplan? Denk na over wat jouw

ideale moment zou zijn om deze droom

te realiseren.
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05
WAT IS MIJN BUDGET?

Met budget bedoelen we een " all in -

calculatie van A tot Z". Inclusief

aankoopkosten en BTW gerelateerd

aan het onroerend goed dus. Welke

verhouding grondprijs/bouwkost of

aankoopprijs

woning/verbouwingskost vind jij

interessant? Of welke kostprijs van

een instapklare woning ben jij bereid

te betalen?

06
WIE HELPT JE JE DROOM
VINDEN?

Ga je zelf op zoek? Bekijk dan of je de

tijd en mogelijkheid hebt om ter

plekke voldoende interessante

panden of gronden te bezoeken. 

Of wil je liever dat wij dit van je

overnemen? 

Met onze ervaring en expertise

zoeken wij de panden die voor jou

geschikt zijn aan de hand van jouw

criteria. Samen reizen we vervolgens

af naar Frankrijk waarbij alles door

ons georganiseerd wordt. Jou rest

enkel nog te genieten van de tocht

naar de woning van je dromen!
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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. 



TOLT JE HOOFD NU DOOR DE VELE VRAGEN DIE WE JE
GESTELD HEBBEN?

GEEN NOOD! KOM BIJ ONS LANGS EN WE GAAN MET JE SAMENZITTEN VOOR
EEN ONGEDWONGEN GESPREK.
IN EEN MUM VAN TIJD ZIJN AL JE VRAGEN BEANTWOORD EN WORDEN JE
DROMEN OMGETOVERD NAAR WERKELIJKHEID.

WANT IEDEREEN KAN LEVEN ALS GOD IN FRANKRIJK!
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Aarzel niet om ons vrijblijvend te contacteren. 
Wij heten je van harte welkom onder het genot van een tas

heerlijke thee of koffie en versnaperingen.
 

www.decklusive.be
 Voor diegenen die het al voelen kriebelen om te gaan surfen.

 
0474 09 26 75

info@decklusive.be 
 
 
 

http://www.decklusive.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



Over mij wordt gezegd dat ik een gepassioneerd francofiel ben. 
Als kind werd ik gebeten door de franse cultuur, natuur en allure. Mijn kennis over
Zuid-Frankrijk beslaat meer dan vastgoed, wijn en toeristische trekpleisters. 

Met meer dan 15 jaar ervaring, heb ik intussen een uitgebreid netwerk van partners
uitgebouwd en ben ik op de hoogte van alle ins en outs van een leven in Frankrijk. 

Met een onvermoeibaar enthousiasme heb ik inmiddels tientallen klanten begeleid
tijdens hun reis naar een tweede thuis in Frankrijk. Kun jij ook niet wachten op een
verkenningsbezoek in Frankrijk? Aarzel niet en neem vandaag nog contact op met
Decklusive!

Decklusive team Frankrijk

WIE IS WERNER?
Werner aan het woord

 Mijn hobby's zijn:

- Sporten: fietsen, (berg)wandelen,
skiën
- Een boek lezen 
- Muziek beluisteren
- In de tuin werken
- Iets organiseren en promotor van een
"gezonde geest in een gezond lichaam"
 



Mij zou je het beste kunnen omschrijven als iemand die het mensen graag naar de zin
maakt en daar ook zelf gelukkig van wordt. 
Mensen helpen (met het verwezenlijken van hun droom) zit in mijn natuur. Ik ben een
flexibele duizendpoot die houdt van een uitdaging. Een bezig bijtje dus. 
Al van jongs af aan was ik gepassioneerd door de vastgoedwereld alsook door
architectuur en interieurvormgeving.

Na mijn opleidingen heb ik gedurende tien jaar voor vastgoedkantoren gewerkt.
Aansluitend nog zes jaar voor notariskantoor Karin Poelemans te Schilde, waar ik me
nog verder heb kunnen verdiepen in de grondbeginselen en regelementen omtrent
vastgoed. Uiteindelijk heb ik 3 jaar geleden beslist om 1 van mijn dromen te
verwezenlijken en een eigen zaak uit de grond te stampen, waar ik, tot op heden, nog
geen moment spijt van heb gehad. 

Zuid-Frankrijk is een interesse geworden daar mijn schoonvader er woont
(Roquebrune-sur-Argens) en Spanje (m.n. Marbella) omdat mijn petekindje en onze
beste vrienden er wonen. Op die plekken ben ik dus sowieso jaarlijks te vinden en ik
vind het tevens heerlijk om 'work & pleasure' te kunnen combineren.

Decklusive team Frankrijk

WIE IS ELISABETH
Elisabeth aan het woord

Mijn hobby's:
Me verdiepen in en het lezen van boeken over
esoterie, een positive mindset, groeien in
ondernemen en spirituele ontwikkeling. Ook
ben ik geïnteresseerd in gezonde voeding en
natuurgeneeskunde. 
Verder spendeer ik graag quality time met
mijn man en 2 kinderen, ben ik verzot op
reizen en keuvel ik graag met 'likeminded'
vrienden onder het genot van een goed glas
wijn. Op de planning staan nog het terug
opnemen van golf alsook schilderen.



"There's no place like home", luidt het aloude gezegde.
En zo is dat. Want onze thuis is waar we onszelf kunnen zijn, waar we onze creativiteit en
liefde de vrije loop kunnen laten.

Als het algelopen jaar me iets heeft doen realiseren, is het wel dat we de plek waar we leven,
ontmoeten, werken en tot rust komen, niet als vanzelfsprekend mogen beschouwen. 
Want het is in onze omgeving dat onze zielen wortelen, groeien en tot bloei komen. 
Misschien is het ouder worden, misschien mijn oerinstinct, misschien de quarantaine; maar
van huizen verkopen mijn werk maken, was voor mij mijn persoonlijke Covid heruitvinding.
Want thuis is waar je hart ligt.

Als iemand met 10 jaar ervaring in de marketing en sales, weet ik hoe belangrijk het is om je
ergens thuis te voelen. Gebouwen zijn de fundamenten van onze verhalen, daar al onze
gebeurtenissen met plaatsen geassocieerd zullen blijven.

Juist hierom ben ik opnieuw beginnen studeren als stagiaire vastgoedmakelaar in opleiding,
bij Werner Spranghers, en ik had me geen betere mentor kunnen wensen!
Nog wél een weg af te leggen dus, maar ik verheug me enorm op deze nieuwe reis. 
Ik hoop jullie te mogen begroeten bij de zoektocht naar jullie droomhuis!

Decklusive team Frankrijk

WIE IS ERMELINDA
Ermelinda aan het woord

Mijn hobby's zijn:

- Fotografie 
- Dansen 
- Lekker een boek lezen 
- Interieur en design



MOMENTEEL TE KOOP

CHARMANT DORPSHUIS IN
MAYENNE

CHARMANTE CHÂTEAU IN DE
TARN

Prijs: € 217.300,00

In de buurt van Sainte Suzanne en op slechts 30 minuten van
het centrum van Laval, in een dorp met alle voorzieningen,
bevindt zich dit zeer mooi gerestaureerd en smaakvol
ingericht burgerlijk huis van ongeveer 175m²: Op de begane
grond: een entree, woonkamer, eetkamer, onafhankelijke en
uitgeruste keuken, slaapkamer met douchekamer. Boven,
twee slaapkamers, een badkamer, een toilet en de
mogelijkheid om een   extra slaapkamer te maken met een
douchekamer. Verder is er nog een zolder en een kelder. Dit
karaktervolle huis heeft een bosrijk park, vrij uitzicht op een
grondoppervlakte van ca 1500m². Mogelijkheid om een   
aangrenzend land te bij te kopen. 
 Ideaal gelegen tussen Le Mans, Laval en Rennes.

Prijs: € 645.000,00

In de buurt van Albi, ligt dit prachtig kasteel uit 1432, onlangs
gerestaureerd met smaak en kwaliteitsmaterialen, verdeeld
over drie niveaus en 270 m²: op de begane grond, een mooie
ingang in de toren, een grote eetkamer en grote woonkamer
met open haard, een onafhankelijke en ingerichte keuken,
een badkamer. 
De prachtige stenen trap leidt naar de twee verdiepingen.
Hier bevinden zich twee grote suites per verdieping, één met
badkamer en dressing en een tweede met een badkamer die
nog moet worden afgewerkt. Tevens is er nog een zeer mooie
kelder. 
Deze charmante woning heeft ook een apart gastenverblijf
(90 m²) met een woonkamer, een keuken, 3 slaapkamers, een
badkamer en een balkon-terras met onafhankelijke toegang;
een groot bijgebouw (95 m²); een terras en een park van 3,6
hectare (inclusief 3 hectare niet-aangrenzende bossen).
Landelijke omgeving en toch dichtbij een dorp met alle
voorzieningen. Voor liefhebbers van de Tarn, oude stenen en
natuur.
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MOMENTEEL TE KOOP
SCHITTERENDE
GERESTAUREERDE BASTIDE IN
GIRONDE

PRACHTIG GERESTAUREERD
APPARTEMENT IN EEN
RESIDENTIE IN DE DRÔME

Prijs: 640.000,00 €

In een rustige en heuvelachtige omgeving, bevindt zich dit
18e-eeuws landhuis, volledig gerestaureerd met smaak en
hoogwaardige materialen met een dominant en uniek
uitzicht op de omgeving en met meer dan 350m² bewoonbare
oppervlakte: Lichte receptie bestaande uit een grote hal die
oversteekt, een woon-eetkamer met open haard, een
moderne volledig uitgeruste keuken, 4 slaapkamers, een
badkamer, 3 douchekamers, een grote bibliotheek - tv-
lounge, een kantoor of extra slaapkamer, een dressing en een
grote garage. 
 Zeer mooie aangelegde tuin (ca2000m²) met veel groen en
mooie volgroeide bomen. 
 Gelegen 1 uur van het centrum van Bordeaux met de auto,
dichtbij een gerenommeerd dorp met alle voorzieningen. 

Prijs: € 395.200,00

In een charmant dorpje in de Drôme, een uur van Avignon,
ligt deze gerestaureerde en smaakvolle duplex van 100 m²: 
Op de begane grond een grote woon-eetkamer met een
ingerichte keuken, een open haard en toegang tot de tuin en
het terras, en een apart toilet; 
Boven: een nachthall die leidt naar drie slaapkamers,
waaronder een master suite met doucheruimte, veder nog
een aparte doucheruimte en een toilet. 
Zeer functioneel en licht appartement. 
Deze karaktervolle residentie heeft een bosrijk en afgesloten
park, een gemeenschappelijk zwembad, parking en een
omgeving die even rustig als aangenaam is. 
Slechts 5 minuten lopen van het dorpscentrum en alle
voorzieningen.
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MOMENTEEL TE KOOP

EIGENDOM IN ANJOU

STADSHUIS GERESTAUREERD
IN DE BES

Prijs: € 329.650,00

Slechts 15 minuten van Sablé-sur-Sarthe en 40 minuten van
Angers, in een dorp met alle voorzieningen, ligt dit charmant
pand bestaande uit twee huizen, de eerste op twee niveaus en
ongeveer 168 m²: op de begane grond, een grote kathedraal
woon-eetkamer kamer met open haard, een ingerichte
keuken met bijkeuken, een slaapkamer, een bureau en een
badkamer. 
Boven bevinden zich drie slaapkamers en een doucheruimte. 

Het tweede huis (ideaal voor een gîte) van 139 m²: Een mooie
inkomhal, een grote woon-eetkamer, een aparte keuken, drie
slaapkamers, een badkamer, een bureau. 
Het geheel heeft een bosrijk park, is goed onderhouden met
een totale oppervlakte van circa 5900 m² met een grote
garage, een kelder en een bijgebouw. 
Veel mogelijkheden.

Prijs: 330.000,00 €

In de Berry, een klein stadje vol charme staat dit mooi
herenhuis dat smaakvol gerestaureerdwerd.
Het omvat 3 verdiepen, totaal ca 210 m² woonoppervlak: Een
mooie ingang via een geplaveide binnenplaats met een
waterput, een zeer mooie en grote woonkamer die uitgeeft op
een prachtig terras, een keuken, 5 slaapkamers, een
badkamer, een grote zolderkamer omgetoverd tot een kleine
woonkamer en slaapkamer, twee kelders (waarvan één
gewelfd), twee grote garages. 

Zeer goed gelegen in een stad vol geschiedenis en met alle
voorzieningen, op slechts 35 minuten van Châteauroux en
1u50 van Parijs met de trein, dit huis is voor liefhebbers van
oude stenen, Berry en de Indre-vallei. 
Mogelijkheid om gastenkamers te maken in een regio die
populair is bij toeristen. 
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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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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 ?


