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Lieve lezer,

Intussen is er helaas weer een einde gekomen aan de zomer en is de herfst officieel aangebroken. 
Met een zweem van heimwee denk ik terug aan de heerlijke vakantie in Zuid-Frankrijk die een paar weken
geleden jammergenoeg ook weer ten einde kwam. 
Ik kon de dagelijkse beslommeringen eindelijk naast me neer leggen en genieten van het ruisen van de zee
en de blik op mijn spelende kinderen in de branding. 

We hebben ook dit jaar weer heerlijk kunnen proeven van de typische Provencaalse keuken en zalig in de
zon geluierd. 
We zijn dus weer helemaal opgeladen om er weer in te vliegen en terug van start te gaan, en graag doe ik
dat samen met jullie in deze nieuwe editie! 

Zoals gewoonlijk schotelen we je weer een aantal theoretische aspecten voor; ditmaal 5 punten om
aandacht aan te besteden tijdens het aanschaffen van immo in Zuid-Franrijk, alsook een interessant stukje
met daarin alle uitleg over wat wij voor jou kunnen betekenen als je besluit ginds te gaan bouwen...

Maar Decklusive zou Decklusive niet zijn als we je niet ook verwenden met een snuifje cultuur en dus
vertellen we je in deze editie wat meer over een aantal zeer bekende regionale wijnen en wijnstreken in
Zuid-Frankrijk. 

Mijn team en ik wensen je ook met deze editie weer veel lees- en kijkplezier toe!

Liefs,
Elisabeth & het Decklusive Team
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In deze editie lees je:

Vastgoed in de Provence

Let op bij aankoop voor volgende
elementen

De beste regionale wijnen

Bouwbegeleiding
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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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Zoek je vastgoed in de Provence, maar heb je geen
idee waar je moet beginnen of op moet letten? Immo
in Zuid-Frankrijk betekent niets anders dan vastgoed.
Zij het een bestaande, instapklare woning, een
bouwgrond of een huis dat je zou willen (laten)
renoveren. Bijvoorbeeld in Luberon Ventoux of in
één van de andere prachtige streken van de
Provence. Is het je droom iets in Zuid-Frankrijk te
kopen? Wij helpen je graag je droomhuis of -locatie
te vinden! Belangrijker nog, wij zijn er om je te wijzen
op de punten waar je goed op dient te letten tijdens
dit hele proces, dit zodat je het juiste vastgoed kunt
vinden en niet voor onaangename verrassingen komt
te staan.

5 aandachtspunten voor immo in Zuid-Frankrijk:
Let bij de aankoop van immo in Zuid-Frankrijk zeker
op volgende elementen:

·Het koopproces
·Kwalificaties en makelaarsorganisaties
·Marchands de biens
·Kosten
·Aankoopbegeleiding

Vijf belangrijke punten om
aandacht aan te besteden

Vastgoed in de
Provence



Werner Sprangers, makelaar bij
Decklusive en werkzaam in de
Provence, wijst allereerst op het
koopproces. Hij legt uit: “In Frankrijk is
het gebruikelijk dat een huis of terrein
bij meerdere makelaars in de verkoop
staat. Heb je een huis op het oog?
Probeer dan zo snel mogelijk
overeenstemming te vinden met de
verkopende partij.”
Deze overeenstemming kun je
terugvinden in een koopcontract, wat
in Frankrijk een ‘compromis de vente’
genoemd wordt. Pas vanaf het moment
dat je dit contract getekend hebt, kan
het huis of terrein niet meer via een
andere makelaar verkocht worden.

H E T  K O O P P R O C E S1 .
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Tip: 

Vergelijk zeker de vraagprijs van
hetzelfde huis bij meerdere
makelaars. 
De courtage (makelaarskosten)
wordt veelal betaald door de
verkoper en ligt in Frankrijk hoger
dan in Nederland of België. 
Zo’n 5 tot 10% is gebruikelijk,
waardoor de verschillen in
vraagprijs aanzienlijk kunnen zijn...



Op zoek naar immo in Frankrijk; met
name de Provence? Let dan zeker op
belangrijke kwalificaties en
makelaarsorganisaties die er actief zijn!
De carte professionelle is de
zogenaamde makelaarsvergunning in
Frankrijk, maar deze is door iedere
academicus of iemand met een beetje
ervaring aan te vragen. Zonder zo’n
vergunning is het niet toegestaan om
te bemiddelen in Frans onroerend
goed.
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Staat het desbetreffende vastgoed dat je op het oog hebt te koop bij een zogenaamde
marchand de biens? Dit is de term die gebruikt wordt om handelaren in onroerend
goed te beschrijven die enkel panden en terreinen mogen verkopen die minstens drie
maanden in eigen bezit zijn geweest. Zij hebben, net als ontwikkelaars, geen
vergunning nodig om onroerend goed in te winnen. In dit geval win je best juridisch
advies in over de aankoop, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te
staan!

2 .  K W A L I F I C A T I E S  E N
M A K E L A A R S O R G A N I S A T I E S

3 .  M A R C H A N T S  D E  B I E N S

Vraag ALTIJD naar deze vergunning en
zoek tevens uit of de desbetreffende
makelaar zich heeft aangesloten bij een
makelaarsorganisatie!

De belangrijksten zijn:
·Fédération Nationale des Agents
Immobiliers et Mandataires (FNAIM)
·Syndicat National des Professionnels
Immobiliers (SNPI)
·Union Nationale de la Propriété
Immobilière



Franse makelaars zijn verplicht om een
barème (een lijst met tarieven) in hun
kantoren te plaatsen. Deze tarieven
worden niet door de overheid
gecontroleerd, maar doorgaans gaat
het om 5 tot 10 procent van de
verkoopprijs. Een goedkopere woning
krijgt meestal een hoger percentage.
Andersom zijn de percentages bij een
woning van hogere waarde vaak goed
onderhandelbaar.
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Bij de aankoop van vastgoed in Frankrijk, zij het in de Provence of in Zuid-Franrijk in
het algemeen, is het altijd verstandig om de hulp van een deskundige specialist in te
roepen. Wij hebben veel ervaring met het bouwen op prachtige locaties in Frankrijk
en met het renoveren van bestaande woningen.
Wij zijn gespecialiseerd in bouwbegeleiding, waarbij we je die zo noodzakelijke,
deskundige ondersteuning in Frankrijk kunnen bieden, die je absoluut nodig zult
hebben! Wij zijn op de hoogte van alle juridische aspecten, kunnen van te voren
inschatten waar je allemaal mee te maken zult krijgen tijdens de aankoop en
beschikken over een breed gespecialiseerd netwerk waar we samen beroep op
kunnen doen om vakkundig te bouwen en verbouwen. Dit alles met een planning
zoals we die in Nederland en België gewend zijn en op basis van eenzelfde kwaliteit
waar wij hier graag van genieten.

Op zoek naar vastgoed in Zuid-Frankrijk? Neem contact met ons op!
Wil je tijdens je zoektocht naar het juiste vastgoed in Zuid-Frankrijk graag gebruik
maken van onze ervaren specialisten? Wij brainstormen en denken graag met je mee,
gaan aan de hand van jouw specifieke wensen op zoek en kunnen je zowel tijdens de
aankoop als de bouw, verbouwing of renovatie op een zeer betrokken manier
begeleiden! Ons team staat altijd tot je dienst!

4 .  K O S T E N

5 .  A A N K O O P B E G E L E I D I N G

Wat de kosten betreft worden er
verschillende belangrijke begrippen
gebruikt:
·Net vendeur (prijs exclusief)
·Commission comprise (C/C) of Frais
d’agence inclue (FAI) (prijs inclusief)

Het ereloon dat een makelaar rekent is
vaak inclusief btw, waardoor je daar niet
apart rekening mee hoeft te houden.



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

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


T O P W I J N E N  U I T  T O P S T R E K E N
 

 

DEZE MAAND IN DE
KIJKER: DE BESTE

REGIONALE WIJNEN
UIT ZUID-FRANKRIJK

 La vie en rosé :



V O O R  D E  W I J N L I E F H E B B E R

Wie Frankrijk zegt denkt automatisch
ook aan wijngaarden en wijnroutes. 



01
GIGONDAS

De wijngaard strekt zich volledig uit op het
grondgebied van de gemeente Gigondas in het
departement Vaucluse. Het AOC gebied ligt aan
de flanken en de voet van de berg Les Dentelles
de Montmirail en vlak bij de Mont Ventoux. In het
gebied komen zeer veel wijngaarden met oude
wijnstokken voor. Bij de oogst wordt streng
geselecteerd; onrijpe en zieke trossen worden
verwijderd. Vanaf de 12e eeuw bevorderden
vooral de religieuze orden de uitbreiding van de
wijncultuur. Later, en dit tot de 17e eeuw, maakte
Gigondas deel uit van het prinsdom van Oranje,
waarvan bekend is dat het eigendom was van de
Rijnlandse familie van Nassau tot de annexering
door Lodewijk de Veertiende. Gigondas is sedert
1971 geklasseerd als AOC voor rode en rosé
wijnen. Het alcoholpercentage moet minstens
12,5% bedragen. De opbrengst mag maximaal 35
hectoliter per hectare opleveren. De
druivenrassen voor de rode wijn zijn grenache
(tot 80%), syrah en mourvèdre (beiden samen
voor minstens 15%). 
Daarnaast zijn alle rassen van de Rhône
toegelaten, met uitzondering van carignan, tot
een maximale verhouding van 25% van het
assortiment. De druivenrassen voor de rosé wijn
zijn grenache (tot 80%). 

De beste regionale
wijnen uit Zuid-
Frankrijk

Daarnaast zijn alle rassen van de Rhône
toegelaten, met uitzondering van carignan, tot
een maximale verhouding van 25% van het
assortiment. De rode wijnen hebben een
weelderige kleurspiegel, glanzend, zongestoofd.
Ze hebben een boeket van fruit en kirsch in hun
jeugd, en wilde nuances van kreupelhout nadien.
Ze hebben een zeer sterke structuur, zijn
evenwichtig en hebben een krachtige smaak met
veel tannines. De rode wijnen moeten heersen
over de gehele maaltijd, ze passen dus perfect bij
wild, rood vlees en ragouts. De rode Gigondas
verdraagt geen enkele andere rode wijn na
zichzelf. Het zijn grote bewaarwijnen die
langzaam rijpen. De rosé wijnen hebben een
intense kleur en hebben aroma’s van amandelen,
rood fruit en kruiden. Ze zijn verleidelijk en gul in
de mond en dienen vroeg na de botteling
gedronken te worden.
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02CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

De wijngaard strekt zich uit over bijna de gehele
gemeente Châteauneuf-du-Pape en over enkele
stukken grond met hetzelfde bodemtype van de 4
aangrenzende gemeenten (Bédarrides,
Courthézon, Orange en Sorgues), in het
departement Vaucluse en op de linkeroever van
de Rhône. 



Vanwege de stenen in de bodem is het lastig om
nieuwe wijngaarden te planten, daarom vindt
men er vaak zeer oude druivenstokken (30-70
jaar oud). De fles alleen al is welsprekend, daar ze
in reliëf op het glas het pauselijk wapen van de
stad Avignon draagt; twee gekruiste sleutels, die
van Sint-Pieter! In de 14e eeuw kiezen de pausen,
die zich in Avignon hadden geïnstalleerd,
Châteauneuf-du-Pape als zomerresidentie. 

De 7 opeenvolgende pausen stimuleerden de
wijnproductie en vergrootten het wijngebied. De
strenge productievoorwaarden vormen deels de
basis voor de latere AOC wetgeving.
Châteauneuf-du-Pape is sedert 1936 geklasseerd
als AOC voor rode en witte wijnen. Het
alcoholpercentage moet minstens 12,5%
bedragen. De opbrengst mag maximaal 35
hectoliter per hectare opleveren. De druiven
mogen enkel met de hand geoogst worden.
Traditioneel worden 13 druivenrassen
toegestaan (8 blauwe en 5 witte). Heden ten dage
worden voornamelijk grenache, cinsault,
mourvèdre, syrah, muscardin, counoise, clairette
en bourboulenc gebruikt. De andere
druivenrassen zijn vaccarèse, terret noir,
roussanne, picpoul en picardan. De beste rode
wijnen bestaan vooral uit grenache (soms tot
70%), syrah en mourvèdre. De witte wijnen
hebben hun kwaliteit vooral aan de roussanne te
danken. De rode wijnen hebben een intense
kleurspiegel en een boeket van rood fruit, leder,
anijs, zoethout en kruiden, lichtjes balsemiek. In
de mond zijn ze rond en olieachtig. Ze hebben een
brede soepele vorm en een lange afdronk. De
complexiteit van de rode wijnen maakt ze een
ideale partner voor heel wat gerechten en de
meeste kazen. Ze raken op dronk rond hun vijfde
jaar, maar bewaren 10 jaar en langer, naargelang
het oogstjaar. 

De witte wijnen hebben een lichtgele, zeer
doorzichtige kleur en een boeket met bloemige
nuances, druivenblad, kamperfoelie en narcis. In
de mond geven ze het gevoel van evenwicht en
van lang aanhoudende aromatische frisheid in de
afdronk. De witte wijnen zijn uitmuntend als
aperitief en met geroosterde vis. Dit zijn wijnen
die jong gedronken worden.
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03BANDOL

Het mooie wijngebiedje Bandol vinden we in de
Provence aan de kust. Dit unieke wijngebied is
beroemd om de Mourvèdre druif, een wijndruif
die perfect tegen warme en vochtige gronden
kan. Dit wijngebied is tevens hét wijngebied waar
op hoge kwaliteit zowel rode, witte als rosé
wijnen gemaakt worden. Misschien zijn de witte
wijnen nog wel de meest onbeminde. Heden ten
dage zijn er ongeveer 40 wijnboeren samen bezig
de kwaliteit van Bandol op een hoog niveau te
houden. En dat wil aardig lukken. 
Veel producenten komen wijn tekort en de
prijzen zijn de laatste jaren stevig aan het stijgen.
Vooral de rode wijnen uit Bandol zijn geniaal om
lang te bewaren. De stevige tannine en
lauriertonen nemen met de jaren wat af en de
wijnen zullen meer in balans komen.



04CASSIS

De kalkhoudende grond rondom Cassis is uitermate
geschikt voor wijn. Daarbij zijn de wijngaarden
beschermd tegen de Mistral door de hoge,
nabijgelegen rotsen. Er heerst daardoor een prachtig
microklimaat met een uitzonderlijk groot aantal
zonuren van meer dan 2800 uur per jaar. Dit alles
heeft ertoe geleid dat Cassis op het moment 12
wijnproducenten telt die samen op hun 200 hectaren
wijngaarden goed zijn voor elk jaar 1,2 miljoen flessen
wijn! Cassis wordt geprezen om zijn droge, witte
wijnen hoewel men er ook rosé en rode wijn
produceert. Na het toerisme is wijn dan ook de tweede
belangrijke bron van inkomsten voor Cassis. Als je van
wijn houdt is het leuk om een van de wijngaarden te
bezoeken die deel uit maken van de ‘Route des Vins de
Provence’. 
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Je kunt er terecht voor een uitgebreide rondleiding al
dan niet met wijnproeverij. Als je de wijnen van alle 12
wijnproductenten onder een dak wilt kunnen zien en
eventueel proeven en kopen, is het leuk om naar ‘Le Chai
Cassidain’ te gaan. Deze wijnkelder cq. wijnbar bevindt
zich middenin Cassis. De volle witte wijnen uit Cassis
smaken vanwege hun lage zuurgraad en kruidige aroma’s
goed bij bouillabaisse en andere gerechten met
mediterrane vis. Bouillabaisse is de beroemde vissoep uit
Marseille en wordt gemaakt van verschillende soorten
gekookte vis. De inwoners van die stad zeggen dan ook
dat je alleen daar de enige echte, ‘la véritable’
bouillabaisse kunt eten. Dat neemt niet weg dat ze bij
Chez Gilbert aan de haven in Cassis ook een hele lekkere
en inmiddels ‘véritable’ serveren!



05CÔTES DU VENTOUX

Dit herkomstgebied, dat gedomineerd wordt
door de zichtbepalende Mont Ventoux en
vanwege zijn rijke flora en fauna door Unesco is
erkend als bijzonder bioreservaat, telt ongeveer
6.000 hectare wijngaarden. Het gebied valt onder
de Appellations de la Vallée du Rhône en heeft
drie duidelijk te onderscheiden terroirs. Het
bassin van Malaucène in het noorden,
geflankeerd door de Mont Ventoux in het oosten
en de Dentelles de Montmirail in het westen,
heeft een zand- en zandsteenhoudende bodem.
Het centraal gelegen deel rondom Carpentras
bevat rijke aluviale grond en meer oerlagen ten
oosten. Hier gedijen naast druivenstokken ook
olijfbomen en truffeleiken goed. Ten slotte La
Fontaine de Vaucluse in het zuiden, dat grenst
aan de Luberon met okergele zandgronden.
Hoewel de toegestane druivenrassen niet anders
zijn dan elders in de Zuid Rhône, heeft de Mont
Ventoux duidelijk invloed op het karakter van de
wijnen. De rode wijnen hebben, ongeacht hun
typering, een markante frisheid, terwijl de witte
en rosé wijnen altijd fruitige en florale
smaakassociaties in zich hebben. Dit wijngebied
heeft sterk aan populariteit gewonnen, mede
door het werk van topproducenten zoals Saint
Jean du Barroux en Clos de Trias.
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06CÔTES-DE-PROVENCE

De herkomstbenaming Côte de Provence dekt
met haar 19330 hectare 3 departementen: de
Var, de Bouches du Rhône en de Alpes Maritimes.
Drie vierde van de productie van de
herkomstbenaming Côte de Provence zijn wijnen
uit de Provence. De wijnen van de
herkomstbenaming zijn ook heel divers en
gevarieerd. Dit kan uitgelegd worden dankzij de
complexiteit en het geologische mozaïek van de
streek. Er bestaan dus veel verschillende soorten
Côte de Provence die allemaal verschillen van
elkaar en een eigen persoonlijkheid hebben. De
complexe streek van de herkomstbenaming
bestaat uit een combinatie van twee types
geolische samenstellingen. De bodem in het
Noorden en het Westen bestaat eerder uit kalk
terwijl die in het Zuiden en het Oosten eerder
kristalachtig is. 



Wat het klimaat betreft kunnen de wijngaarden
genieten van een zeer belicht en warm klimaat.
Betreffende de wijnen van de herkomstbenaming
vinden we een heel brede palet van verschillende Crus
terug: rosé, rode maar ook witte wijnen. Iedere soort
wijn heeft dus een eigen sterke persoonlijkheid en
komt voor uit de specifiteiten van de streek waar ze
vandaan komt. Vooral de rosés steken uit boven de
andere wijnen van de herkomstbenaming en zorgen
dus voor de bekendheid van deze appellatie. Deze
zachte maar soms nerveuze rosés begeleiden perfect
de fameuse pistou-soep maar ook vis- en
zeevruchtenschotels. Wat de rode wijnen betreft,
zacht en koel gedronken, deze passen perfect bij een
gebraad of een bout.
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De herkomstbenaming heeft ook sterkere en bondigere
rode wijnen die perfect een tiental jaren kunnen
verouderen. Witte wijnen zijn tenslotte eerder subtiel en
fijn, met een licht gele kleur met groene gloeden en frisse
noten van citrus en pampelmoes maar ook met
provencale en gekruide noten zoals de den en de thijm.
Een echt provencaal plezier; van deze wijn wordt
genoten bij een temperatuur van 10°C met een schotel
gegrilde vis en specialiteiten van provencaalse groenten.
Wat de druivenrassen betreft zijn de wijnen van de
herkomstbenaming gemaakt met traditionele
druivenrassen van de Provence: Grenache, Syrah,
Cinsault, Clairette, Sémillon,.....
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Je wil een huis bouwen in Frankrijk maar hebt geen
tijd om altijd aanwezig te zijn en het project mee op
te volgen? Wij zijn er voor je en begeleiden het
gehele traject nauwkeurig ter plekke... We treden als
het ware bij je in dienst gedurende de hele periode
van de bouw. We staan tijdens deze periode aan je
zijde en zijn “jouw ogen en oren op de bouw”. Wij
doen dit alles voor een vast honorarium. Jij profiteert
uiteraard van onze goede kennis van de Franse markt
en onze uitgebreide expertise.

Wat houdt dit in?

Onze
bouwbegeleiding 
in Frankrijk: 



Maître d’oeuvre
 

Inkoop van materialen en arbeid doen wij voor
jou tegen een scherper tarief.
Wij kennen de markt beter, alsook de lokale
prijzen.
Wij spreken de taal van het land, maar ook de
‘taal van de bouw’.
Wij kennen de artisans en hun werk(wijze), zodat
we je een hoog afwerkingsniveau kunnen
garanderen.

Wij noemen je enkele zaken:
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We zijn jouw hoogstpersoonlijke bouwbegeleider
ofwel ‘maître d’oeuvre’. We zullen vakmensen

aansturen, namens jou. Zo werken wij de technische
tekeningen en de werkwijze voor je uit en

onderhandelen met al deze details van de bouw in
jouw belang over de prijs, controleren we de

uitvoering op basis van de gemaakte afspraken en
geven je adviezen tijdens de bouw over door jou
gewenste aanpassingen. Dit alles terwijl we ons

naast jou bevinden. Wens je zélf te zorgen voor je
bouwbegeleiding in Frankrijk? Bijvoorbeeld om

kosten te besparen? Beter niet doen! Waarom niet? 
 



Onze toegevoegde
waarde

 
 

Ontwerp en Bouwvergunning
Ontwerpen van je woning (van idee tot bouwontwerp)
Keuze uit een portefeuille van bestaande ontwerpen
De aanvraag van een bouwvergunning

Bestek en Bouwkosten
Uitwerken van technische tekeningen met hierover bestek en advies
Doorrekenen van de totale bouwkosten op basis van alle vastgelegde details
Doorrekenen van onderdelen van de bouw om de financiële haalbaarheid te bepalen

Bouwteam en Onderhandelen 
Het samenstellen van een professioneel bouwteam
Beoordelen van de offertes en vooral welke bouwdetails wel en niet zijn voorzien in deze offertes
Inkoop van materialen, onderhandelen bij groothandel zonder tussenkomst van derden

We kunnen je van dienst zijn met:
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Met goede kennis van het Frans en de Franse markt,
een breed netwerk van vakmensen en

inkoopadressen voor bouwmaterialen, werken we
altijd volgens een glashelder stappenplan, met
aandacht voor al jouw vragen. We voeren een

haalbaarheidsgesprek en organiseren een
oriëntatiedag in Frankrijk. Bovendien kun je rekenen
op een transparante dienstverleningsovereenkomst.
Vanaf het eerste contact tot aan de oplevering staan

wij aan je zijde om het traject vakkundig te
begeleiden.



Coördineren en Controle bouw
Aansturen, begeleiden van de bouw en het continu op de hoogte houden van jou als klant
Permanente kwaliteitscontrole
Je bijstaan bij de oplevering van de woning

Nazorg en 10-Jaarsgaranties 
Zorgen voor de 10-jaarsgaranties en verzekeringen
Nazorg; het tot gedurende een jaar na de oplevering beantwoorden van al jouw vragen

Duurzaam bouwen
Wil je meer weten over duurzaam bouwen? Wij zijn op de hoogte van alle ins en outs en kunnen je
over elk detail informeren! 

We kunnen je van dienst zijn met:
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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/


REFERENTIEWONINGEN 

“ L’OLIVIER”

De wens van onze klant was een
compacte woning te bouwen die
perfect paste in het gekozen perceel en
binnen het vooraf bepaalde
bouwbudget. 
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125m² bew + 36m² terras + 9m²

balkon

3 slaapkamers met 2 badkamers

Zwembad (6x12)m met

technische ruimte

Referentiewoning: ca. 350.000

Euro (excl. aankoop grond)

 



REFERENTIEWONINGEN 

“LA CIGALE”

Een onderhoudsvriendelijke woning
voor eigen gebruik, die ruimte en luxe
biedt voor een optimaal wooncomfort,
maar ook geschikt is voor een sfeervolle
vakantie. De huuropbrengst is intussen
zeer interessant gebleken.
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200m² bew + 36m² overdekt

terras + 35m² balkon 

4 slaapkamers met 3 badkamers 

Zwembad 8 op 4 meter 

Referentiewoning: ca. 600.000

Euro (excl. aankoop grond)

 



REFERENTIEWONINGEN

“LAVANDE”

 De wens van onze klant was om een
onderhoudsvriendelijke woning te
bouwen uitsluitend voor eigen gebruik. 
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130m² bew + 35m² overdekt

terras

3 slaapkamers met 1 badkamer

Zwembad 8 op 4 meter 

Referentiewoning: ca. 400.000

Euro (excl. aankoop grond)

 



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)

 



D E C K L U S I V E



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 ?


