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Uw droomhuis gevonden? of nog niet?
In beide gevallen bent u bij ons aan het goede adres!

WIJ VERZORGEN VOOR U:

UW DROOMHUIS OP WWW.VIEVAFRANCE.COM?
• Aankoop-bemiddeling:
- onderhandeling voorwaarden
- beoordeling koopcontract
- ontbindende voorwaarden
- eigen Franse notaris
• Bemiddeling en begeleiding:
- verzekering
- nutsvoorzieningen
- bankrekening
- telefoon/internet
- oprichten SCI-SARL
- aanvraag hypotheek
- aanvraag bouwvergunning
- successie(planning)
• Verkoopbemiddeling voor
uw Franse woning

BEL ONS ZODRA U UW DROOMHUIS HEEFT GEVONDEN!
VieVaFrance - Intermediairs o.g. in Frankrijk v.o.f.
Cannenburg 7
NL - 3772 BG Barneveld
Tel. 0342 420758 - mobiel 0615 02 68 96/7

Languedoc-Roussillon - Hérault – Nabij St Martin de Londres
en aan de rand van een natuurgebied ligt deze fraaie villa uit
2002 op ca 2500 m2 eigen grond. De villa ligt boven op een
heuvel aan de voet waarvan de rivieren Hérault en Lamalou
samenkomen. Het pand telt o.a. (b.g.) woonkamer van 32 m2 met
haard, eetkamer met open keuken, slaapkamer met doucheruimte, wasruimte, toilet, en (et.) 3 slaapkamers w.v. een met
eigen doucheruimte en dressing, badkamer. Zwembad van 50 m2
met terras van 85 m2. Overdekt terras.
Prijs: € 636.000 k.k. - ref. LR-0072HA
Rhône-Alpes - Drôme – Aan de voet van het natuurpark Vercors
ligt deze oude woning met garage en fraaie gîte op een terrein
van 1638 m2. De woning (110 m2) heeft een eetkamer met
open keuken, woonkamer met haard, doucheruimte, toilet,
3 slaapkamers. De gîte (75 m2) telt woonkamer met open keuken
en haard, slaapkamer, mezzanine, doucheruimte en toilet.
Beide gebouwen zijn verbonden door een grote schuur.
De schuur (260 m2) is geschikt voor inrichting van gîtes.
Rustige ligging aan de rand van een karakteristiek dorp.
Prijs: € 498.000 k.k. - ref. RA-0016HA
Lorraine - Vosges – Op ca. 600 m hoogte nabij de skipistes
van de Hoge Vogezen en aan de rand van het stadje Cornimont
gelegen woning van ca. 120 m2 op 1066 m2 eigen grond.
Het pand heeft o.a. (b.g.) een garage, een vertrek van 28 m2 met
eigen ingang en 2 nog in te richten vertrekken, en (et.) entree in
gang, wasruimte, provisieruimte, l-vormige woonkamer met
ingerichte open keuken, haard en openslaande deuren naar
balkon op oosten en zuiden, 3 slaapkamers, badkamer.
Rustige ligging op loopafstand van winkels.
Prijs € 187.250 k.k. - ref. LV-0341HA

NIET? BEL ONS VOOR EEN GRATIS ZOEKOPDRACHT!
VieVaFrance - Conseil en Immobilier s.a.r.l.
293, rue Jeanne d’Arc
F - 54000 Nancy
Carte professionnelle 491 - Meurthe-et-Moselle

