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EEN BOUWGROND OF EEN
TE RENOVEREN WONING?

WAAR OP LETTEN?
 
 

Editie  7| Augustus 2021

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

EXTRA : 
Oud worden in Zuid-Frankrijk 



Lieve lezer,

Fijn jullie weer te mogen verwelkomen in deze gloednieuwe augustuseditie, waarin we jullie weer vele tips
en tricks meegeven wat betreft het aanschaffen van een eigendom in Zuid-Frankrijk. In de vorige editie
spraken we nog onze twijfel uit over een mogelijke kwakkelzomer, en we hebben inderdaad grote
hoeveelheden regen en wateroverlast te verduren gekregen...
Geschokt hebben we allemaal naar de vreselijke overstromingen en de slachtoffers hiervan op het nieuws
gekeken; hopend dat aan die eindeloze regen snel een einde zou komen. 

Nu ik deze inleiding schrijf, schijnt echter het zonnetje voorzichtig tussen de wolken door...Stiekem
fantaseer ik al over onze jaarlijkse reis naar Zuid-Frankrijk over enkele weken. Ik snak naar een constante
aangename temperatuur, de zon, de pittoreske dorpjes en het overheerlijke, smaakvolle eten...Het aftellen
kan beginnen! 

In deze editie vertellen we je waarop je moet letten wanneer je beslist grond te kopen in Zuid-Frankrijk en
hoe je op die manier de mogelijke valkuilen kunt vermijden. 
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Ook leren we je het één en ander bij over de zaken die belangrijk zijn te weten
wanneer je gaat renoveren. En zoals gewoonlijk koppelen we de nuttige zaken
aan de aangename en geven we je nog wat goede redenen mee om de stap
naar Zuid-Frankrijk te maken; want daar ouder worden brengt nog meer
voordelen met zich mee dan slechts het heerlijke klimaat!

Wij wensen jullie ook met deze editie weer veel lees- en kijkplezier toe en
uiteraard ook een prachtig zomerweertje dat het deze keer wat langer zal
volhouden!

Liefs,
Elisabeth Deckers 
En het Decklusive team



In deze editie lees je:

Grond kopen in (Zuid) Frankrijk 

Renoveren in (Zuid) Frankrijk

Oud worden in Zuid-Frankrijk

Te koop: enkele prachtige
eigendommen
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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
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Een eigen woning bouwen is dé manier om een huis
volledig naar je eigen smaak te (laten) ontwerpen.
Naar de maatstaven van tegenwoordig én met alle
luxe die je wenst. 

Tot in de puntjes afgewerkt, zodat je daar de
komende jaren geen omkijken meer naar hebt. En
bovendien klaar voor de toekomst, door nu alvast
rekening te houden met een aantal duurzame
mogelijkheden. Het voorkomt dat je op termijn te
maken krijgt met hoge belastingaanslagen; iets waar
we nu alvast rekening mee kunnen houden. 

Wij kennen de huidige milieuwetgeving in Frankrijk
en kunnen je adviseren over hoe die de aankomende
jaren waarschijnlijk zal veranderen. Grond kopen in
Frankrijk is voor veel Nederlanders en Belgen een
droom. Met onze ervaring weten we heel goed wat
voor moois je kunt realiseren, maar ook waar het mis
kan gaan. We zetten een aantal belangrijke zaken
voor je op een rij, waar je absoluut rekening mee
dient te houden als je beslist grond te kopen in
(Zuid-)Franrijk:

Waar moet je zeker op
letten en wat zijn de
mogelijke valkuilen?

Grond kopen in
Frankrijk?



Niet iets waar je waarschijnlijk
enthousiast van wordt, maar wél
belangrijk als je besluit grond te kopen
in (Zuid-)Frankrijk. 
De kans is groot dat je bouwgrond
zoekt die mooi vrij gelegen is. Geen
onderdeel van een verkaveling, zodat je
veel ruimte hebt. 
Een heerlijk vooruitzicht; mits je zorgt
voor de juiste aansluitingen op
nutsbedrijven! 

Je zult gebruik willen maken van water
en elektriciteit. Wanneer die
aansluitingen er nog niet zijn, is het dus
belangrijk hier in een vroeg stadium
rekening mee te houden! 

En heb je gedacht aan een aansluiting
op het riool? 
Wij zorgen er tijdens het kopen van de
grond in Frankrijk voor dat we met je
meedenken over deze zaken. 
We kunnen perfect inschatten wat de
afstand van het netwerk tot jouw
perceel is, net als de eventuele
moeilijkheidsgraad om deze te
overbruggen. 

S C H E N K  A A N D A C H T  A A N  D E
N U T S V O O R Z I E N I N G E N !

1 .
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Is er sprake van een communale weg
die tijdelijk afgezet moet worden?
Moet er een weg opengebroken
worden of is er sprake van andere
uitdagingen? 

In sommige gevallen liggen er reeds
mantelbuizen naar de bouwgrond,
dan is het trekken van de kabels en
het plaatsen van de meterkast
voldoende. 

Indien er geen riool aanwezig is en je
een septische tank dient te
gebruiken leidt dit gemakkelijk tot
€10.000 tot €15.000 aan extra
kosten, waardoor het dus uiterst
belangrijk is deze valkuil tijdig in
beeld te brengen!



Niets zo mooi als grond kopen in
Frankrijk met prachtig uitzicht over
een vallei. Houd er wél rekening mee
dat die berghelling voor bouwbedrijven
en grondwerkers een serieuze
uitdaging kan zijn. Berghellingen
bestaan veelal uit rotsgrond en zijn
daarmee uitstekend geschikt om op te
bouwen. 
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Alvorens de grondwerken kunnen
plaatsvinden is het belangrijk een
bodemonderzoek te laten uitvoeren.
Het is dé manier om te bepalen welk
type fundering noodzakelijk is. Anders
dan in Nederland of België is er vaak
nog weinig bekend over de bodem.
De meeste onderzoeken leiden echter
niet tot schokkende ontdekkingen, 

2 .  Z I E  D E  G R O N D W E R K E N  N I E T
O V E R  H E T  H O O F D !

3 .  L A A T  E E N  G R O N D O N D E R Z O E K
U I T V O E R E N !

TIP: Is er nog geen deal met de verkopende
partij? In dat geval is er nog tijd om een
bodemonderzoek uit te laten voeren. Wij
verzamelen op basis van alle beschikbare
informatie over de regio en
grondsamenstelling zoveel mogelijk gegevens.
Op die manier helpen we je in te schatten
waar je mee te maken krijgt. Ook kunnen we
je adviseren in het opnemen van een
ontbindende voorwaarde in het ‘compromis de
vente’.

Het bouwbudget echter krijgt wel een
flinke aanslag te verwerken, waardoor het
belanrijk is om voldoende te reserveren
voor de ‘grondwerken’. Een element dat
veel kopers gemakkelijk over het hoofd
zien, maar waar wij altijd rekening mee
houden. Wij kunnen de situatie prima voor
je inschatten; we beoordelen de grond én
de locatie, zodat we je kunnen aangeven
of het budget realistisch is.

 waardoor er doorgaans weinig aanpassingen
aan de (basis)fundering nodig zijn.  Toch blijkt
in circa 15 procent van de gevallen dat de
fundering verstevigd moet worden of
aanpassingen moet krijgen. Door een tijdig
bodemonderzoek kunnen we de kosten en
resultaten daarvan al in en vroeg stadium in
kaart brengen.



www.decklusive. be   |   8D E C K L U S I V E

Het renoveren of aanpassen van een mooi
(natuurstenen) huis in Zuid-Frankrijk is natuurlijk wel
een fantastisch idee en vooruitzicht. Helemaal
wanneer je op internet al voorbij mooie stulpjes bent
gesurfd; met een schitterend uitzicht en voor relatief
weinig te koop. 

Maar wees wel voorzichtig wanneer je besluit die
droom effectief na te jagen! Er is altijd sprake van
haken en ogen waarop je vaak niet voorzien bent en
die mede bepalend zijn voor het succes van je
avontuur! Om te beginnen worden woningen in
Frankrijk vaak lang niet zo goed onderhouden als wij
hier in Nerland en België doorgaans gewend zijn. 

Wij hebben de gewoonte regelmatig wat te klussen
aan ons huis en vervangen ramen of isoleren ons
huis. Maar in Zuid-Frankrijk is de kans erg groot dat
de luiken uit de jaren 70 nog steeds niet vervangen
zijn. Er heerst een veel lagere onderhoudscultuur;
daarnaast bouwen en verbouwen veel particulieren
zelf hun woning met als gevolg dat de kwaliteit van
de huizen nogal eens ondermaats is.

Waar je zeker op moet
letten!

Renoveren in
Frankrijk?



Bij de aankoop van een huis speelt ook de vraag: Wat als ik het over een jaar of tien
weer wil verkopen? In dat kader speelt onder meer het energielabel een hoofdrol! In
het geval van een nieuwe woning wordt de bouw aan een strenge energiewetgeving
getoetst. Voor, tijdens en na de bouw wordt nauwkeurig opgevolgd of de woning wel
voeldoet aan de jongste energieregelgeving. Op bestaande woningen zijn dergelijke
controles nog niet van toepassing. Maar voor hoe lang nog? Dat oudbouw nu in
eerste instantie goedkoper is dan nieuwe woningen komt door het aanzienlijke
verschil in energieverbruik. Bij aankoop van een bestaande woning ontvang je een
DPE (Diagnostic de Performance Énergétique); dit Europese energielabel kennen wij
in Nederland en België ook. Het biedt een indicatie van de technische staat en het
energieverbruik van de woning. Het staat wel als een paal boven water dat er ook
voor oudbouw In Frankrijk strenge wetgeving in aantocht is. Eigenaren of nieuwe
eigenaren van een bestaande woning gaan via zogeheten energiereductie-
verplichtingen gehouden worden aan de nieuwe normen.
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W A T  A L S  I K  H E T  O V E R  E E N  J A A R
O F  T I E N  W E E R  W I L  V E R K O P E N ?

Bonus-malussysteem

Tot op heden werd er door de Europese
overheden een stimuleringsbeleid gevoerd
en zijn/waren er tal van subsidies om
bijvoorbeeld een woning te isoleren of het
plaatsen van zonnepanelen aantrekkelijker
te maken. Deze benadering is tegenwoordig
aan het veranderen naar ‘de vervuiler
betaalt’-aanpak. De Franse minister
François de Rugy van ‘transition écologique
et solidaire’ doet voorstellen voor een
bonus-malussysteem bij de verkoop van
bestaande woningen. In de praktijk houdt
dit in: minder overdrachtsbelasting bij het
energielabel A (hoogst haalbare) en méér bij
de labels B t/m G. ‘Malus’ impliceert een
‘pénalité à la vente’ (verkoopstraf) die de
fiscus uitdeelt.



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Jouw eerste droomhuis kopen?
Je huis verkopen en een nieuw kopen?

Grote verbouwingen op til?
Een opbrengsteigendom kopen of liever een tweede

verblijf aan de kust?
 

Maak je geen zorgen voor de financiering.
Credishop, specialist in woonkrediet, helpt je graag

verder.
 

Neem gerust een kijkje op www.credishop.be
Of maak een afspraak en vertel ons jouw droom.

 

Bij Credishop kan je lenen op je eigen ritme

Credishop NV – Fruithoflaan 21/1 – 2600 Berchem – BE 0447.111.503 – www.credishop.be –
vlaanderen@credishop.be - 03/366 03 63

http://www.credishop.be/
http://www.credishop.be/
mailto:vlaanderen@credishop.be


01TIP 1: DENK AAN DE
TOEKOMST BIJ HET
AANKOPEN VAN EEN
BESTAANDE WONING.

ENKELE NUTTIGE TIPS :

Het inschatten van de totale verbouwingskosten is
per definitie niet eenvoudig. In de kennismakings-
fase met de eigenaar is het lastig een goed
totaalbeeld te krijgen van de technische staat van
de woning. Over het algemeen is het niet de
bedoeling dat je de deur platloopt om allerlei
bouwdetails in de betreffende woning te
inspecteren. De koper ziet op deze manier dan
direct dat je veel interesse toont en daarmee
verzwakt je onderhandelingspositie. Je kunt in deze
fase ook moeilijk het plafond eruit trekken om na te
gaan wat de staat is van de houten spanten onder
het dak. En de eigenaar vindt zijn/haar gedateerde
keuken vast prachtig, zeer bruikbaar en nogal wat
geld waard

02
TIP 2: ALS JE GAAT (LAAT)
RENOVEREN: KIES ZOWEL
VOOR DE GRONDIGSTE ALS DE
NIEUWSTE TECHNIEKEN,
ZODAT JE HUIS ZICH
VERVOLGENS KAN METEN MET
NIEUWBOUW.
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03TIP 3: KIJK NIET ENKEL
NAAR DE STAAT VAN DE
KEUKEN EN/OF DE
KWALITEIT VAN DE
RAMEN EN DEUREN! 

Voorbeeld: de meterkast of de verwarmingsketel
kunnen aan de bestaande norm voldoen, maar is
dit ook zo als je een nieuwe keuken beslist te
installeren? Voldoet de verwarmingsketel in dat
geval aan de jongste energienormen?

Energiezuinig is hét criterium van de nabije
toekomst! Dat rapport zegt niet alles. Mijn
ervaring leert dat kandidaat-kopers teveel
waarde hechten aan het technische DPE-rapport.
Het geeft inzicht in de huidige staat van de
woning, maar zegt niets over de (eventuele)
kosten van een verbouwing of aanpassing. Zo’n
rapport biedt onvoldoende basis om een besluit
te nemen over een eventuele aankoop. 



04
TIP 4: NEEM EEN ‘MAÎTRE
D’OEUVRE’ (OFFICIËLE
BOUWBEGELEIDER) IN DE
ARM! ZO IEMAND KAN EEN
‘QUICKSCAN’ VAN DE
WONING MAKEN ALSOOK
EEN REËLE SCHATTING VAN
DE 
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05
TIP 5: HANDIGE SLOTTIP: NU
EEN HUIS MODERNISEREN
ZONDER HET INSTALLEREN
VAN EEN NIEUWE GENERATIE
WARMTEPOMP IS ZONDE
VAN DE INVESTERING! 
HOUD HIER DUS ZEKER
REKENING MEE IN JE
BUDGET!

Verbouwings-/aanpassings-kosten. 
De kosten van deze begeleiding verdien je gegarandeerd
terug én je beschikt over één algemeen aanspreekpunt
gedurende de werkzaamheden.



 
 
 

HEB JE NA HET LEZEN VAN DEZE TIPS NOG
BIJKOMENDE VRAGEN? AARZEL VOORAL NIET

OM ONS TE CONTACTEREN ZODAT WE JE
BIJTIJDS KUNNEN BEHOEDEN VOOR DEZE OF

ANDERE VALKUILEN. VELE ANDERE KLANTEN
GINGEN JE REEDS VOOR, DUS WE HEBBEN

VOLDOENDE EXPERTISE OM JOUW
KOOPERVARING IN GOEDE BANEN TE LEIDEN!

 
 

WWW.DECKLUSIVE.BE
 VOOR DIEGENEN DIE HET AL VOELEN

KRIEBELEN OM TE GAAN SURFEN.
 

0474 09 26 75
INFO@DECKLUSIVE.BE 
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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. 

http://www.decklusive.be/


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

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


E E N  L E V E N  A A N  D E  C Ô T E
 

 

OUDER WORDEN
IN ZUID-

FRANKRIJK: 
Een aantal goede redenen op een rijtje:



H E A L T Y  L I F E S T Y L E

Wie het leven lief heeft, wil natuurlijk
graag zo lang mogelijk én in goede
gezondheid van dat leven blijven
genieten. 



Ouder worden kan op vele manieren !

Velen van ons kiezen er dan ook voor om de rest
van ons leven in het zonnige Zuiden door te
brengen. We zijn het wisselvallige weer (waarbij
koude slagregens worden afgewisseld met een
korte, verstikkende hittegolf) meer dan beu. 

Het leuke van wonen in Zuid-Frankrijk is dat je je
iedere dag weer realiseert dat het weer en de
natuur van enorm grote invloed zijn op zowel je
fysieke als je mentale welzijn. Sta zelf maar eens
op met het zonnetje op je gezicht, genietend van
een kopje thee met de voeten op een door de zon
verwarmde terrasvloer terwijl je naar de bergen of
de zee kijkt...Je voelt je alsof je de héle wereld aan
kan...

In Zuid-Frankrijk wordt iedereen vanzelf
meegenomen in de flow van gezond leven en
gezond eten. Op de scholen eten de kinderen
biologisch en op de markt ruik je het fruit al van
verre. Maar ook sporten is essentieel; en in Zuid-
Frankrijk is er voor ieder wat wils....
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En het is maar net hoeveel energie en moeite je
ervoor wil doen om met een bepaalde stijl en

klasse ouder te worden. 



In Zuid-Frankrijk wordt iedereen

vanzelf meegenomen in de flow

van gezond leven en gezond eten. 

Van hardlopen en hiken tot tennis en diepzeeduiken.
Aan de kust zien we iedereen vanaf een uur of zeven

‘s ochtends zijn dagelijkse rondje lopen of fietsen;
een gezond lijf is nu eenmaal niet vanzelfsprekend...
Wie zich een Zuid Franse levensstijl aanmeet, kan

nog heel lang genieten van het leven. 
 

Het is zelfs wetenschappelijk bewezen dat het leven
in Frankrijk je langer en gezonder laat leven. De

gemiddelde leeftijd voor vrouwen is nu 90 jaar! Wat
is dan toch het geheim van het (Zuid) Franse leven?
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01TOP KWALITEIT EN
BETAALBARE
GEZONDHEIDSZORG

Je gaat pas nadenken over de kwaliteit van de
gezondheidszorg wanneer de middelbare leeftijd
aan je gestel begint te knagen. Wat dat betreft is
het Franse systeem één van de best scorende (88
op 100) op de Annual Global Retirement Index.
Daarbij is de prijs zeer betaalbaar, zo blijkt uit een
onderzoek onder expats van ‘Internations’.

Hoge kwaliteit van
leven, enkele
voorbeelden:

Veel ouderen wonen hier zo lang mogelijk
zelfstandig in hun eigen huis of appartement. Al
vanaf jonge leeftijd moedigt de Franse overheid
jonge mensen aan om een huisje te kopen. Met
belastingvoordelen is dat altijd aantrekkelijk
geweest waardoor ouderen hypotheekvrij
kunnen wonen. Gemiddeld betaalt men 18,3%
van het inkomen aan wonen en wordt de
hypotheek in 19 jaar afgelost. Mocht je al of
straks hypotheekvrij wonen en later aanvullende
zorg nodig hebben, dan staat er een leger aan
thuiszorgspecialisten voor je klaar! In Frankrijk
wil men iedereen zo lang mogelijk zelfstandig
laten wonen. Op straat zie je dan ook veel
ouderen met al dan niet kwieke tred een
stokbroodje kopen of de dagelijkse krant halen.
Ouder worden betekent hier onderdeel blijven
uitmaken van het leven!

03

www.decklusive. be   | 19D E C K L U S I V E

02FINANCIËLE
ZEKERHEDEN

Ondanks het feit dat de Franse economie al jaren
kwakkelt, gaat het (juist daardoor) heel goed met
de sociale en pensioenvoorzieningen voor het
volk. Frankrijk scoort zeer hoog in de UN’s Global
AgeWatch Index, dat onderzoek deed naar het
leven van ouderen in 91 landen. Het
armoedepercentage staat op 3,4%, dat één van de
laagste is onder ouderen. Daarbij krijgt iedereen
een volwaardig pensioen en volledige
ziektekostenverzekering.

WONEN IS BETAALBAAR

04MAKKELIJK TOEGANG
TOT DE REST VAN
EUROPA

Je kunt uiteraard ook heerlijk oud worden op een
strand van Bali, maar dat gaat waarschijnlijk snel
vervelen. Frankrijk grenst aan acht landen en je
bent vanaf iedere luchthaven in slechts anderhalf
uur in Nederland of België! Ook de snelle TGV
trein is uitermate geschikt voor wie de tijd heeft
en graag van het uitzicht geniet. Daarbij komt ook
nog dat de TGV voor ouderen 50% goedkoper is!



05
HET GEZONDE
BUITENLEVEN EN MILDE
KLIMAAT

Frankrijk barst uit haar voegen met stranden, bossen,
bergen, heuvels en wildstromende rivieren. Het
zonnige Zuiden heet niet voor niets zo; hier genieten
we gemiddeld 300 dagen per jaar van een zeer mild
klimaat waarbij de winter voelt als de Nederlandse of
Belgische lente...Dat nodigt natuurlijk uit om zoveel
mogelijk van de natuur te genieten wat op zijn beurt
weer goed is voor lichaam en geest. Ook het
regelmatig zwemmen in zee is goed voor een stoot
verse magnesium; daar kan geen pilletje tegenop! 

www.decklusive. be   |  20D E C K L U S I V E

In combinatie met de vitamine D3 van de zon heb je zo al
een winnende combinatie te pakken! In de winter kun je
hier trouwens heerlijk skiën; een sport die door de
berglucht extra goed is voor je bloed en je stramme
spieren. Ook kun je op het dorpsplein aanschuiven bij
een potje pétanque: als deelnemer of als toeschouwer.
Binnen een week heb je gegarandeerd nieuwe Franse
vrienden want het sociale leven bruist in Frankrijk; voor
jong én oud!



KASTEEL TE KOOP 

CHARMANT
KASTEEL IN DE
TARN IN DE BUURT
VAN ALBI

Prachtig kasteel uit 1432 onlangs
gerestaureerd en met smaak en hoogwaardige
materialen ingericht.
En een vrijstaand gastenverblijf (90 m²) met 3
slpks; een groot bijgebouw (95 m²); een terras
en een park van wel 3,6 hectare. 
Landelijke omgeving en toch dichtbij een dorp
met alle voorzieningen. 
Voor liefhebbers van de Tarn, oude stenen en
natuur.
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360m² bewoonbare opp. 

5 slaapkamers met 3 badkamers

36.000m² totale oppervlakte

grond

645.000,00 euro 

 



VILLA TE KOOP 

CHARMANT PAND IN
DE BUURT VAN
ANGERS ANJOU.
SLECHTS 20 KM VAN
ANGERS

Zeer charmant pand
bestaande uit een
huis gebouwd met
hoogwaardige
materialen, en heel
functioneel, licht en
een onafhankelijk
appartement met 2
slpks.

www.decklusive. be   |  22

380m² bewoonbare opp. 

5 slaapkamers met 3 badkamers

52.800m² totale oppervlakte

grond

840.000,00 euro 

 



HERENHUIS TE KOOP

CHARMANT
HERENHUIS IN
MAYENNE. 
TUSSEN LAVAL,
MAYENNE EN EMÉE

Zeer mooi herenhuis smaakvol
gerestaureerd. Dit karaktervolle,
functionele en lichte huis heeft een
afgesloten mooie tuin en een bijgebouw
(100m²) met een in te richten zolder, een
garage en een werkplaats. Gelegen in
een gezellig dorp, dichtbij
voorzieningen.
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200m² bewoonbare opp. 

4 slaapkamers met 1 badkamers

1.466m² totale oppervlakte grond

343.350,00 euro 

 



TE KOOP

WONING IN DE
BUURT VAN
ALENÇON SLECHTS
10 MINUTEN VAN
HET CENTRUM VAN
ALENÇON (STATION
MET REGELMATIGE
TREINEN NAAR
PARIJS), 
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285m² bewoonbare opp. 

6 slaapkamers met 2 badkamers

5.280m² Totale oppervlakte

grond

292.810,00 euro 

Prachtig pand bestaande uit twee
oude huizen, een gastenverblijf en

een grote schuur.  
Zeer bosrijk met afgesloten parktuin

van 5280 m². 
Dicht bij alle voorzieningen.

 



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 ?


