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EEN HUIS  MET
ZWEMBAD? WAAR

MOET JE  ZEKER EN
VAST OP LETTEN?

 
 

Editie  6| Juli 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

Regio In de kijker : Côte d'Azur 



Lieve lezer,

In onze vorige editie riepen we van de daken hoe blij we waren met de zon en heerlijke temperatuur die na lang mijmeren
eindelijk waren verschenen. 
Maar tijdens het samenstellen van deze editie lijkt het alsof we te vroeg hebben gejuicht. 
Tijdens het schrijven van deze inleiding, stort de regen op dit eigenste moment met bakken uit de hemel. Ik las een aantal
dagen geleden dat het momenteel nog te vroeg is om te spreken van een kwakkelzomer, en hoewel men ons binnenkort
betere temperaturen en meer zon belooft, houden wij ons hart toch maar vast. 

Gelukkig zijn wij volop bezig met onze plannen en projecten in Zuid-Frankrijk en verzacht dat toch de domper van het slechte
weer hier. Ook in deze editie zullen we je weer laten wegdromen van het heerlijke leven in Zuid-Frankrijk. 
Deze keer hebben we een duik genomen in de regio van de éte d’Azur…
We namen een kijkje in de bekende, mondaine badsteden en in minder bekende plaatsjes. Zo kunnen ook jullie in deze editie
weer even wegdromen en iets bijleren over een befaamde streek van La douce France….

Ook maken we je in deze editie attent op waar je zeker op moet letten wanneer je interesse hebt in een huis mét zwembad in
Zuid-Frankrijk. We geven je tips over de soorten zwembaden, terrassen en afdekkingen die je kunt aantreffen en hoe je de
staat en waarde ervan goed kunt taxeren; alvorens tot een eventuele aankoop over te gaan. 

Zeker niet onbelangrijk, als je weet dat een zwembad meestal een groot aandeel van het totale aankoopbudget
vertegenwoordigt!

In de inleiding van de vorige editie konden jullie al lezen dat wij ons gebied uitgebreid hebben naar regio Limburg. 
Anderhalf jaar geleden heb ik daar een aantal eigendommen verkocht en eigenlijk “voet aan wal” gezet. Ik heb het geluk
gehad een aantal zeer fijne, professionele mensen te ontmoeten, waaronder ook projectontwikkelaars. 
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De samenwerking verliep dermate vlot dat ik besloten heb met Decklusive ook die
regio te betrekken tot ons werkzame terrein. 
We verheugen ons er dan ook op jullie in de loop der tijd mooie eigendommen uit
deze prachtige regio te kunnen tonen.

Mijn team en ik wensen jullie weer veel lees- en kijkplezier tijdens het lezen van deze
juli editie, en we duimen heel erg dat dan de zon weer heerlijk zal schijnen!

Liefs,
Elisabeth Deckers 
En het Decklusive team



In deze editie lees je:

Een huis met zwembad: Waar moet je
op letten? 

Regio n de kijker: Côte d'Azur 

Bekende en minder bekende parels

Te koop
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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
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Stel je hebt je oog laten vallen op een
prachtig stulpje in Zuid-Frankrijk met een
zwembad….Hoe bepaal je nu juist of dit wel
een goede keuze is? Veel mensen dromen
van een huis in deze regio met een mooi
zwembad. Het is uiteraard een enorme luxe,
maar vertegenwoordigt dan ook een
aanzienlijke waarde binnen het budget van
de totale aanschaf!

Het is van groot belang om de staat van het
zwembad goed in te kunnen schatten, daar
de kosten voor het aanleggen van een nieuw
bad flink kunnen oplopen! Met behulp van
de juiste kritische vragen kunt u zich prima
buigen over de huidige staat van het
zwembad of de mogelijkheden ontdekken
om een ouder zwembad te renoveren.

Waar moet ik zeker en vast
op letten?

Huis met zwembad?
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Tip: 

Schakel bij twijfel altijd een expert in. Hij of
zij kan u helpen de leeftijd van het
zwembad te achterhalen. Sommige
zwembaden hebben na 15 jaar reeds hun
beste tijd gehad, terwijl degelijke
exemplaren van betere kwaliteit wel tot
zo’n 30 jaar mee kunnen!

Bekijk vooral de volgende 3
elementen:

· Het zwembad zelf
· Het terras
· De afdekking

Schakel bij twijfel
een expert in !



Van welk materiaal is het zwembad gemaakt?

Allereerst bekijken we uiteraard het zwembad zelf; dit is tenslotte waar het om gaat.
Het is van uiterst belang goed te vragen naar de materialen die er gebruikt zijn, evenals
het type filtering dat werd toegepast. En is er bijvoorbeeld sprake van een
warmtepomp? 

Hier een paar van de belangrijkste vragen op een rij:

Frankrijk kent veel voorgevormde (prefab) polyesterzwembaden. Het zijn de
welbekende bakken die langs de weg staan. Het is de goedkoopste soort, die helaas
vaak verborgen verbreken vertoont. Houd zeker rekening met loskomende tegelranden,
panelen die onder water bewegen en mogelijke lekkages bij aansluitingen van de
leidingen. 

Welke levensduur? 
De levensduur is helaas maar erg kort. Een tweede materiaal dat we tegenkomen is
beton. Dit heeft een zeer lange levensduur en biedt meer kwaliteit dan polyester; toch
is het belangrijk om goed te letten op de gekozen afwerking! Mozaīektegels zien er
bijvoorbeeld mooi uit, maar vormen een ramp zodra ze loslaten.

S T E L  J E Z E L F  D E  V O L G E N D E
V R A G E N  O V E R  H E T  Z W E M B A D
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Polyester voor de afwerking
heeft een lange levensduur en
laat zich bij verkleuring
overspuiten. Houd rekening met
kosten voor het opschuren en
het plaatsen van een tent over
het bad om dit te kunnen
spuiten. 
Pleisterwerk leidt dan weer tot
veel risico op scheurvorming en
is door het ruwe oppervlak geen
fijne ondergrond. 



Als we een chique uitstraling voor ogen hebben, is dit zeker niet het
juiste materiaal. Liner is in goede kwaliteit de ideale afwerking, dat
zich eenvoudig laat vervangen; bovendien hoeft dat niet kostbaar te
zijn. Het derde materiaal bestaat uit RVS of stalen wanden en
panelen. De staat daarvan is lastig te beoordelen en vraagt kennis
van zaken. Vooral bij zwembaden ouder dan 15 jaar of ouder is het
belangrijk hier kritisch naar te kijken!
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Welke filtering werd er toegepast?

Is er een warmtepomp aanwezig?

Zowel het type filtering als de staat van de
filter zijn belangrijk voor de
waardebepaling van het zwembad. Een
nieuw filtersysteem kan flink in de
papieren lopen; bedragen tussen de
€3.000 en €5.000 zijn geen uitzondering.
Vooral zoutbehandelingen en andere
meetapparatuur zijn de zaken die dit duur
maken.

Een warmtepomp heeft een levensduur
van maximaal 15 jaar. Houd na die tijd
rekening met de kosten voor de vervanging
daarvan!

 



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/


Het is reeds een goed begin om het zwembad kritisch te inspecteren, maar vergeet
ook zeker het terras niet! Ook daarvoor zetten we een paar belangrijke tips op een
rijtje, omtrent de staat van het terras en de gebruikte materialen

Werner Spranghers
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S T E L  J E Z E L F  D E  V O L G E N D E
V R A G E N  O V E R  H E T  T E R R A S

Wat is de staat van het terras rondom het zwembad van het huis in Zuid-
Frankrijk?

Veel huizen in Frankrijk met een zwembad hebben een terras van tegels gelegd
in zand. Dit leidt niet zelden tot verzakkingen en andere oneffenheden. Het
terras heeft in dat geval weinig waarde, maar laat zich gelukkig wel gemakkelijk
verwijderen. Werd het terras gelegd op een betonnen vloer? Controleer dan
zeker of de tegels nog goed vastliggen en of de afwatering nog goed verloopt.
Plassen zijn gevaarlijk; ze leiden tot het risico op uitglijden!

De kosten voor het
aanleggen van een goed
terras kunnen flink oplopen.
Een betonnen vloer (met
bewapening) en betegeling
kost gemakkelijk €150 per
vierkante meter. Een terras
van 3 meter rondom een
zwembad van 8 x 4 meter
kost op die manier zomaar
€15.000.

Tip: een bestaand
afdekzeil controleren?
Bekijk de staat van het
rolluik, daar vervanging
behoorlijk prijzig zal zijn!



Hoe wordt het zwembad afgedekt?

Ga je voor een automatische afdekking of een handmatig afdekzeil? 

Tenslotte is het van belang kritisch te kijken naar de afdekking. Dit komt zowel de
veiligheid als het onderhoud ten goede. 

We zetten weer een paar tips op een rij:

Het is belangrijk dat dit goed gebeurt, omdat het onderhoudsvriendelijk en
bovendien veiliger is. Het is prettig alsook aangeraden dat het zwembad gedurende
de winter afgesloten wordt, zodat zand en bladeren er niet in waaien. Ook voorkomt
het dat kinderen er eventueel in zouden kunnen vallen.

Een automatische afdekking voor een gemiddeld zwembad kost zo’n €10.000 tot
€15.000 en is dus niet goedkoop. Is een dergelijk systeem niet aanwezig? 
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S T E L  J E Z E L F  D E  V O L G E N D E
V R A G E N  O V E R  D E  A F D E K K I N G  

Houd hier rekening mee in je budget! Een handmatig alternatief is een dekzeil dat
uiteraard aan de veiligheidseisen hoort te voldoen. De kosten daarvan bedragen
zo’n €3.000.

Tip: een bestaand afdekzeil controleren? 
Bekijk de staat van het rolluik, daar vervanging behoorlijk prijzig zal zijn!



Enthousiast om een
vakantiehuis in Zuid-
Frankrijk te kopen of
benieuwd naar onze
ervaring met
bouwbegeleiding bij
nieuwbouw?

T O T  S L O T

K I E S  J E  T O C H  V O O R  D E  A A N L E G  V A N  E E N  N I E U W
Z W E M B A D ?

Ga je toch liever voor een nieuw zwembad of wilt u de beide mogelijkheden met
elkaar vergelijken? Wij lichten u graag meer in over de kosten en kennis die
komen kijken bij de aanleg van een zwembad in Frankrijk. Daarnaast kunnen we
je uiteraard ook uitstekend begeleiden en adviseren bij het kopen van een huis
met zwembad in Zuid-Frankrijk, zodat je altijd in het gezelschap bent van een
specialist die met je meekijkt en onderzoekt! 
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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 
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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/


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



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

R E G I O  I N  D E  K I J K E R

CÔTE
D'AZUR



T H E  H I S T O R Y  O F

Als we het hebben over de Côte d’Azur,
spreken we over het oostelijke deel van
de Franse en Monegaskische
Middellandse Zeekust; een
schilderachtige kuststrook die zich
uitstrekt van Saint-Tropez tot Menton
nabij de grens met Italië.



 DE MEEST LUXUEUZE PLEKKEN
EN EEN GLAMOUREUZE
VAKANTIEBESTEMMING

De Côte d’Azur, ook bekend als de Franse
Rivièra, betekent letterlijk azuurblauwe kustlijn
en dat is meteen ook de grootste troef van
deze regio. Dit gebied staat bekend als één
van de duurste en meest luxueuze plekken
van de wereld en een glamoureuze
vakantiebestemming die bruist van de energie
tijdens het toeristische seizoen en is een
speeltuin voor de rijken en beroemdheden. Er
prijken weelderige vakantievilla’s op de
rotskust en in de jachthavens liggen
indrukwekkende jachten aangemeerd.
Privéstranden, luxueuze restaurants en
vijfsterrenhotels zijn hier schering en inslag.

Franse Rivièra

Unesco werelderfgoed voor de Biosfeer
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Marseille en Nice zijn eveneens

met de hogesnelheidstrein

bereikbaar, rechtstreeks vanaf

Brussel. .

Bereikbaarheid:
 

Om naar de zonnige Côte d’Azur te rijden, neem je
natuurlijk de beroemde Autoroute du Soleil. Vanuit

België en Nederland rijd je via Luxemburg-stad
richting Beaune over de A31. Vanaf Beaune volg je de

A6 tot in Lyon, vanwaar je de A7 neemt richting
Marseille. Wil je naar de bekende badsteden? Volg

dan in de buurt van Aix-en-Provence de A8 in
oostelijke richting.

Marseille en Nice zijn eveneens met de
hogesnelheidstrein bereikbaar, rechtstreeks vanaf

Brussel. Vanuit Amsterdam en Brussel vertrekken er
ook rechtstreekse vluchten naar zowel Marseille als

Nice.
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Klimaat:
 

Een zonovergoten mediterraan klimaat met
3000 zonuren per jaar staat je te wachten
aan de Côte d’Azur. Het aangename weer
begint meestal al vrij vroeg. 

De lente begint meestal zo halverwege
maart en in mei worden de eerste zomerse
temperaturen al gemeten. Vanaf april nemen
ook de neerslagkansen flink af, wat een
verblijf hier een stuk aangenamer maakt. In
de zomermaanden is het warm, maar zelden
té warm. 

Temperaturen van rond de veertig graden
kunnen voorkomen, maar die kans is hier
kleiner dan langs de populaire stranden van
Spanje, Italië, Griekenland of Turkije. Voor
zij die er op en top bij willen blijven lopen in
haute couture is het wel zo prettig als het
niet tropisch warm en klam is. De
gemiddelde jaartemperatuur is 15 graden
Celcius en er valt in een jaar tijd gemiddeld
slechts 332 mm regen. 

De winters langs de Côte d’Azur zijn een
stuk grijzer en natter dan de rest van het
jaar, maar koud wordt het niet vaak. Sneeuw
kan voorkomen, vooral in het oostelijke deel
van het gebied. De meeste dagen blijft de
temperatuur ‘s nachts ruim boven het
vriespunt en komt de thermometer overdag
vrijwel altijd boven de tien graden uit. 
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Fauna & Flora:

Tot de typische mediterrane bomen
behoren (zwarte) cipres, pijnboom, palm,
ceder, eucalyptus en natuurlijk de oudste
boom van het Middellandse-Zeegebied, de
olijfboom. Ca. 3000 jaar geleden brachten
de Grieken de olijfboom naar de Côte
d’Azur. Nu groeien er meer dan 50 soorten
en de pluk van olijven vindt plaats van
november voor de groene olijven tot januari
voor de zwarte olijven. Bij Roquebrune-Cap-
Martin staat één van de oudste olijfbomen
ter wereld, de ca. 1000 jaar oude ‘olivier
millénaire. Het landschapsbeeld wordt
tevens bepaald door de citroen-,
sinaasappel- en amandelboom. Vier soorten
dennen zijn aan de Côte d’Azur goed van
elkaar te onderscheiden: de zeeden,
parasolden, grove den en aleppoden.

 

Op de kalkhoudende bodem groeien brem,
hyacint, iris, orchidee, maar ook aromatische
kruiden als rozemarijn, tijm en salie. Kermiseik,
Griekse eik en steeneik zijn typisch voor het
schrale garrigue-landschap. De maquis
bestaat uit een dicht en vrijwel
ondoordringbaar plantentapijt, maar ook met
verspreid staande kurkeiken, mastiekbomen,
terpentijnbomen en kogeldistels. De bossen
van het Massif de l’Esterel tussen St. Raphaël
en la Nepoule bestaan voor meer dan de helft
uit maquis en verder vooral uit kurkeiken,
zeedennen en in mindere mate uit
aleppodennen, parasoldennen en steeneiken.
Heide, aardbei- en mastiekbomen,
zonneroosjes, stekelbrem en lavendel houden
de bodem vast waardoor erosie niet kan
toeslaan. Lavendel is er in twee soorten: de
wilde berglavendel, die de kostbare essences
oplevert voor vele parfums, en lavendin, een
hybride soort die verbouwd wordt in lager
geleden gebieden. De essences hiervan zijn
wel van mindere kwaliteit dan die van de wilde
berglavendel.
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Blak bij Menton ligt het Parc National du
Mercantour. Hier leven veel Europese
bergdiersoorten, zoals wilde zwijnen,
koningsarenden, korhoenders,
sneeuwhoenders, hermelijnen,
bergmarmotten en sinds 1942 zelfs weer
wolven! Kleine vogels zijn hier onder
meer de hop, citroensijsjes, ortolanen en
grijze gorzen. Mercantour is ook het
enige Europese massief waar de drie
alpiene soorten hoefdieren in het wild
voorkomen: gemzen, moeflons en
steenbokken. Rond 1980 werden in de
Vogezen enkele lynxen uitgezet, die
rond 2003 in de Mercantour werden
gesignaleerd. Sinds 1992 kwamen er
wolven terug vanuit Italië naar het Park
Mercantour. 

De dichte maquisbossen en de
kurkwouden van het Massif des Maures

zitten vol met bijeneters,
roodkopklauwieren en hoppen.

Gebieden met veel kreupelhout en
kalksteenplateaus vormen perfecte

schuilplaatsen voor adders. Op de Îles
d’Hyères leven gekko’s en zeldzame
vogels als de geelsnavelkoekoek. Het

groene eiland Port Cros kent 114
vogelsoorten, waaronder zeldzame

vogels als de papegaaiduiker,
dwergarend en de orpheusspotvogel. De
Middellandse Zee is niet heel erg visrijk,
maar wordt bevolkt door meer of minder
grote aantallen steenvissen, sardines,
ansjovissen, lipvissen, zeebrasems,

zeewolf, tandbaars en tonijnen.



01
SAINT-TROPEZ

Saint-Tropez is een stijlvolle badplaats die
toeristen uit de hele wereld trekt. Eigenlijk is dit
al de Var streek, maar St-Tropez wil graag bij de
Côte d’Azur horen. Ooit was Saint-Tropez
gewoon een bescheiden vissersdorp, maar het
stadje kreeg naamsbekendheid toen de
beroemde actrice Brigitte Bardot in de jaren
1950 er op locatie aan het filmen was. Saint-
Tropez mag dan wel in dikke letters op de
toeristische kaart staan, toch hangt er nog steeds
een dorpsgevoel. 

Je wandelt er op geplaveide straatjes, langs
mooie terrasjes en schaduwrijke pleinen waar
oudere Franse mannen jeu de boules spelen en
lokale artiesten hun schilderijen verkopen. Toch
staat Saint-Tropez vooral bekend als een plek
waar heel veel rijke Fransen en buitenlanders op
vakantie komen. 

Er is een pittoreske jachthaven waar de duurste
jachten liggen; een plek om te zien en gezien te
worden!

Bekende en minder
bekende parels in de
Côte d’Azur: Tijdens de zomermaanden prijken kleurrijke

parasols op de zandstranden van Cannes.
Zonnekloppers genieten er van de warmte en het
strand in klassieke Franse Rivièra-stijl. De
meeste populaire stranden in Cannes liggen vlak
bij La Croisette Boulevard, de elegante
hoofdstraat van de stad. Aan deze boulevard, in
het Palais des Festivals et des Congrès, vindt elk
jaar het wereldberoemde filmfestival van Cannes
plaats. De boulevard loopt langs de haven Port
Pierre Canto, met gigantische jachten van de
superrijken. Een bezoekje waard is ook zeker de
oude stadswijk Le Suquet. Op de heuvel bevinden
zich l’Eglise Notre Dame de l’Espérance en het
Musée de la Castre. De allermooiste
zandstranden van Cannes vind je langs de
Boulevard du Midi. Vanuit Cannes kun je ook de
eilandjes Îles de Lérins bezoeken. Het eilandje
Sainte-Marguerite is vooral bekend om het
Musée de la Mer in het Fort Royal. De bezoeker
leert hier alles over archeologische vondsten uit
scheepswrakken. De gevangeniscellen van het
voormalige Fort Royal zijn ook zeker een
bezoekje waard!

02
CANNES

www.decklusive. be   | 22D E C K L U S I V E



03
NICE

Het schilderachtige Nice is één van de meest typisch mediterraanse badsteden aan de
Franse Rivièra. De beroemdste straat in Nice is de Promenade des Anglais, een prachtig
voetgangersgebied dat de bocht van de stranden van Baie des Anges volgt. Sinds de Belle
Epoque wordt de promenade gesierd met weelderige gebouwen zoals het Palais de la
Mediterranée-theater en de prachtige Villa Masséna (65 Rue de France), ooit het huis van
een prinses. De Villa Masséna is open voor bezoekers en herbergt een museum voor kunst
en geschiedenis en wordt omringd door mooie, Franse tuinen. In de haven van het
mondaine Nice, Port Lympia, vind je zowel luxejachten als traditionele vissersboten. Hier
vertrekken ook de veerboten naar het Franse eiland Corsica. Bewonder de huizen in
Venetiaanse stijl die de haven omringen. Op zoek naar een casino of luxehotel? Langs de
Promenade des Anglais vind je er genoeg! Onderaan de promenade ligt het strand. Het Parc
de la Colline du Château is een heerlijk park op een heuvel boven de stad. Vanaf deze
heuvel heb je een prachtig uitzicht over Nice. Traditioneel heeft deze stad altijd veel
aantrek gehad op de Russische aristocratie en dat merk je in het Musée Chagall of aan de
mooiste Russische-Orthodoxe kerk van de westerse wereld.

Het zonnige dorpje Menton ligt op een spectaculaire plek vlakbij Italië en dat merk je ook
in de oude binnenstad. Vooral de oude vestingwerken trekken de aandacht. Bewandel
ook de trap (Rampes de Saint Michel) die leidt naar het plein naar het plein Place de la
Conception vanwaar je een adembenemend zicht op de azuurblauwe zee hebt. Aan de
linkerkant prijkt de zeventiende-eeuwse parochiekerk van Saint-Michel waar je een
waardevol gevleugeld altaar kan zien dat gemaakt werd door Manchello in 1569. Even
verderop staat de Chapel of the Conception, gebouwd in 1685 in de Italiaanse jezuïten.
Vlak voor het dorpje ligt het mooie strand Plage des Sablettes. Het is de ideale plek om te
zonnebaden of een duik te nemen in het kalme water. Het dorp heeft ook twee must-see
kunstmusea. Bezoek zeker het Musée des Beaux Arts met onder andere werken van
Chagall, Dali, Dufy en Picasso en ga ook zeker langs bij het Musée Jean Cocteau in de
haven van Menton waar honderden schilderijen tentoongesteld worden van de hand van
de beroemde Franse kunstenaar Jean Cocteau.

04
MENTON
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05
PORT GRIMAUD

Genesteld in de golf van Saint-Tropez, in het departement Var, is Port Grimaud een
schitterend kustplaatsje waar het heerlijk vertoeven is. In de jaren 60 heeft de architect
François Spoerry de moerassen onder handen genomen, om er een jachthaven met
drijfwoningen van te maken. En wat een succes! Het is dus niet vreemd dat ze het keurmerk
“Erfgoed uit de 20e eeuw” (Patrimone du XXe siècle) toegekend heeft gekregen. Grachten die
elkaar kruisen, kades omringd door Provençaalse huizen met kleurrijke gevels, hier en daar
bruggen; je staat voor een bijzonder architectonisch geheel. Kijk goed naar de huizen, en
verbaas je over hoe mooi de muren versierd zijn: muurschilderingen in de vorm van trompe-
l’oeil, gewerkte elementen; de details zijn werkelijk verbazingwekkend! De kerk Saint-
François d’Assise, in Camargue-stijl, doet denken aan het massieve voorkomen van de kerk
van Saintes-Maries-de-la-Mer. Binnen zijn de glas-in-loodramen van Vasarely, die de zon
weergeven op verschillende momenten van de dag; een bezienswaardigheid op zich. Maar het
bouwwerk is tevens in trek voor het uitzicht dat hij biedt vanaf zijn klokkentoren. Hierboven
wacht je een prachtig panorama op Port Grimaud, de golf van Saint-Tropez, de vlakte en in de
verte Grimaud en zijn kasteel! Wanneer je weer verder gaat, kom je bij Port Grimaud 2 en het
plein place François Spoerry, waar je een monumentale fontein kunt bewonderen, en
gebouwen bekleed met wit en blauw keramiek.

Niet ver van de kust, ongeveer 15 kilometer landinwaards vanaf Fréjus, ligt het middeleeuws
dorpje Roquebrune sur Argens. Met op de achtergrond de opvallende rode rotsen van de
Rocher de Roquebrune waar de plaats naar vernoemd is. Het mooie middeleeuwse dorp is
vrijwel autovrij en bestaat uit vele steegjes en trappetjes. Je kunt er leuke winkeltjes, enkele
musea en restaurantjes vinden. De beste winkelstraat is de Rue de Grande André Cabasse.
Daarnaast is de Rue de l’Hotel de Ville de hoofdstraat waaraan de Moorse galerijen zich
bevinden. Ondanks de modernisering van de tijd heeft Roquebrune-sur-Argens haar
oorspronkelijke charme weten te bewaren. In de omgeving van dit dorp zijn mooie
wandelingen te maken door de uitgestrekte wijnvelden, langs de rivier de Argens of naar het
meer Lac d’Arena. Bij dit meer zijn ook meerdere strandjes waar waterfietsen te huur zijn.

06
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
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07
LES ISSAMBRES

In het departement de Var, tussen de wat grotere badplaatsen Sainte-Maxime en Fréjus, ligt het
badplaatsje Les Issambres. Les Issambres valt onder de gemeente Roquebrune-sur-Argens (zie
hierboven) en heeft een relatief klein centrum. Over het algemeen kun je hier lekker genieten van
de rust en de natuur, maar ook voor actievelingen is hier genoeg te doen! Dit maakt de plek ideaal
voor gezinnen. Les Issambres ligt aan de golf van Saint-Tropez (op 23 km afstand). Al is het centrum
vrij klein, het zandstrand langs het dorp is daarentegen ongeveer acht kilometer lang! Langs de
kustlijn met eikenbomen, pijnbomen en palmbomen, vind je dan ook verschillende baaien. Hier kun
je genieten van de zon en af en toe een duik nemen in de Middellandse Zee. In en om Les Issambres
valt genoeg te beleven. In de zomermaanden wordt er veel georganiseerd. De rommel- en
avondmarkten zijn toch wel het bekendst en zeker leuk om heen te gaan. Bij een badplaats horen
natuurlijk ook leuke stranden. In de buurt (1 km) vind je Plage de la Garonnette en iets verderop (4
km) het strand van St. Aygulf, waar je makkelijk je auto kan parkeren. In de omgeving van Les
Issambres ligt het natuurgebied Les Petites Meures. Hier kun je prachtig wandelen tussen de
heuvels met uitzicht op de zee!

08
CAGNES-SUR-MER

Cagnes-sur-Mer is een schilderachtig plaatsje in het departement Alpes-Maritimes, in de
nabijheid van de hierboven beschreven grotere plaats Nice. Het plaatsje is onder meer bekend
vanwege haar historische centrum en het Château Grimaldi, waar het museum van schone
kunsten is gevestigd. De omgeving van Cagnes-sur-Mer werd al vroeg in de geschiedenis
bewoond. Zo zijn er onder meer sporen gevonden van prehistorische gereedschappen en
amfora’s. Het plaatsje zelf lijkt te zijn ontstaan in de elfde eeuw na Christus. Vanwege haar
ligging in de nabijheid van de rivier Var, dat de grens vormde tussen het graafschap van de
Provence en dat van Savoie, groeide het plaatsje uit tot een belangrijke grenspost. Daarom
werd er in de veertiende eeuw een groot kasteel gebouwd, dat vernoemd werd naar de
belangrijke familie Grimaldi. Tot aan de Franse Revolutie zou het kasteel van Grimaldi in
handen blijven van de gelijknamige familie. In de jaren ’20 van de vorige eeuw groeide Cagnes-
sur-Mer uit tot een geliefd verblijf onder belangrijke kunstenaars en schrijvers uit Amerika,
waaronder Kay Boyle, George Antheil en Caresse Crosby. Ook werd het plaatsje door de jaren
heen steeds bekender bij het grote publiek. Desondanks is Cagnes-sur Mer er in geslaagd haar
oorspronkelijke karakter te behouden, waardoor het plaatsje bekend staat als een van de
mooiste dorpjes aan de Côte d’Azur. Een bezoekje aan Cagnes-sur-Mer is prima te
combineren met een bezoek aan de vele mooie plaatsen in de buurt, zoals Nice, Saint-Paul-de-
Vence, Vence en Antibes.
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Antibes Juan-les-Pins ligt midden in de Côte d’Azur, tussen Nice en Cannes en wordt
ook wel de stad van de ‘joie de vivre’ genoemd. De beroemde Picasso was bijzonder
gehecht aan Antibes Juan-les-Pins, en tegenwoordig is deze plaats het drukst bezocht
van de hele Franse rivièra. Deze plek heeft dan ook alles voor een perfecte vakantie.
Opvallend is dat de stad op de grens van land en water ligt. De badplaats kenmerkt zich
door haar goudkleurige stenen, haar pittoreske Provençaalse centrum, de luxe huizen
van de Cap d’Antibes waar de rijken van deze aarde graag vertoeven en natuurlijk de
zandstranden van Juan-les-Pins. Antibes Juan-les-Pins stelt nooit teleur en is dan ook
dé stad van de verleidingen… Hier wordt het gehele jaar door een groot scala aan
evenementen georganiseerd: het Jazz à Juan (internationaal jazzfestival), het Festival
d’Art Sacré (festival van heilige kunsten), het Antibes Génération Virtuoses, het
International Bridge Festival, de Mediterranea (het internationaal festival van
onderwater- en avonturenfoto’s), de Salon des Antiquaires Art Fair (antiekbeurs), de
Antibes Yacht Show, de Voiles d’Antibes (zeilfestival) en het Festival Pyromélodique
(vuurwerkfestival). Antibes Juan-les-Pins is een stad met vele gezichten, van de
mondaine jetset aan de ene kant, maar ook een vriendelijke stad met een bijzondere
cultuur en een authentiek karakter aan de andere kant.

09
ANTIBES JUAN-LES-PINS
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VILLA TE KOOP 

ROQUEBRUNE 
 VILLA

Verwarmd privé zwembad
Privé domein met bewaking
Ruim overdekt terras
Garage

Villa met zeezicht en zicht op golf. De
villa is in perfecte staat met 4
slaapkamers, 4 badkamers en een privé
zwembad.

www.decklusive. be   |  27

Aantal slaapkamers: 4
Aantal badkamers: 4
Inhoud: 205 m²

Bouwjaar: 1996

1.395.000 euro 

 



APPARTEMENT TE KOOP 

ROQUEBRUNE
DOMAINE 
DU GOLF

Dit appartement is gelegen in Zuid-
Frankrijk op het prachtige Domaine du
Golf van
Roquebrune-sur-Argens. Dit ruime
appartement op de eerste verdieping
(van 2) met open keuken heeft 2
terrassen van 18 m², 1 zuid gericht en 1
west gericht.
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Aantal slaapkamers: 3
Aantal badkamers: 2
Aantal verdiepingen: 1
Soort: Woning op domein

363.000 euro 

 

https://espritdusud.be/es_type/woning-op-domein/


VILLA TE KOOP

LES ISSAMBRES 
 VILLA

Provençaalse Villa met 3 slaapkamers,
infinity pool omringt door de natuur en
met een prachtig uitzicht op de heuvels
en de zee.
Het huis heeft een oppervlakte van meer
dan 155 m2 van de kelder.
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Aantal slaapkamers: 6

Aantal badkamers: 4

Inhoud: 250 m²

Perceelopp. in m²: 3000 m²

Soort: villa met privé zwembad

1.495.000 euro 

 

https://espritdusud.be/es_type/villa-met-prive-zwembad/


REFERENTIEWONINGEN

“LE CHÈNE”

De “challenge” was om op het
bouwperceel met beperkte
bouwvoorschriften, alsnog goede
woonoplossingen te vinden.
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115m² bew + 25m² overdekt

terras

3 slaapkamers met 2 badkamers

Zwembad (6x12)m met

technische ruimte

Referentiewoning: ca. 300.000

Euro (excl. aankoop grond)



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 ?


