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

Midi-Pyrénées - Lot – In een gehuchtje op 2 km van een plaats met
voorzieningen in de Bouriane-streek gelegen compleet gerenoveerde
oude plattelandswoning. Oude elementen zoals balken, schouw en
stenen muren geven het pand karakter en een romantische sfeer. Het
telt ca. 140 m² met op de begane grond een woonkamer met stenen
haard, ingerichte keuken, slaapkamer, 2 doucheruimtes, op de etage
een grote ruimte die is ingericht als slaapkamer met zithoek, en slaapkamer. Aangelegen bevindt zich een stenen schaapsstal en 2 oude
stenen stallen. Het geheel staat op ongeveer 700 m² eigen grond.
Prijs: 190.000 € k.k. - ref. MP-0101PE
Hte-Normandie - Seine-Maritime – Aan de rand van het
badplaatsje Criel-sur-Mer gelegen goed onderhouden woning van
ca. 70 m² met bijgebouwtje op 877 m² grond. De woning heeft
in het souterrain een garage met atelier en op de begane grond
woonkamer met ingerichte open keuken, slaapkamer, doucheruimte
met wc en veranda met uitzicht op zee. In het bijgebouwtje is een
gastenruimte ingericht met slaapkamer en badkamer. Een prachtig
‘pied à terre’ op slechts enkele passen van de ruige Normandische
stranden en kliffen!
Prijs: 128.400 € k.k. - ref. N-0622HA
Franche-Comté - Hte-Saône – Aan de rand van een gehucht met
verspreide bewoning en op slechts 200 m van uitgestrekte bossen
nabij Vauvillers gelegen vrijstaande, ruime dorpswoning. Op de
begane grond bevinden zich entree, woonkamer, ingerichte eetkeuken,
kamer, slaapkamer, toilet, garage, wasruimte met douche, en op de
etage 3 slaapkamers, badkamer, toilet en in te richten zolder. Een
leuke woning, zeer geschikt als vakantieverblijf maar ook als primaire
woning. Zeer rustige omgeving met veel recreatiemogelijkheden te
midden van boerderijen. Terrein van 1524 m².
Prijs: 115.000 € k.k. - ref. FC-0001HA

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

