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

Auvergne - Allier – In een gehuchtje nabij het dorpje St.
Leopardin d’Augy rustig gelegen vrijstaande oude natuurstenen plattelandswoning op 3.741 m2 grond met waterput.
De woning van ca 56 m2 heeft op de begane grond ruime
ingerichte keuken, twee slaapkamers, badkamer, apart
toilet, wasruimte, en op de verdieping een in te richten
zolder. Leuke vakantiewoning !
Prijs: 96.300 € k.k. - ref. AU-0086HA
Aquitaine - Lot-et-Garonne – Aan de rand van een
middeleeuws dorpje nabij Prayssac, gerenoveerde oude
dorpswoning met terras en zwembad. De woning van 122
m2 heeft (b.g.) woonkamer van 38 m2 met ingerichte open
keuken, overdekt terras van 27 m2, 2 slaapkamers, doucheruimte, (et.) 3 slaapkamers en badkamer. Een karaktervol
object met een prachtige uitzicht over de vallei.
Prijs: 205.000 € k.k. - ref. AQ-0071HA
Midi-Pyrénées - Tarn – Authentieke halfvrijstaande
dorpswoning van 90 m2 met terras op 131 m2 grond in het
dorpje Berlats. De woning heeft op de begane grond woonkamer met open haard, ingerichte open keuken, douche
en op de etages 3 slaapkamers en een zolder. Een sfeervol
‘pied à terre’ aan de voet van het ‘Parc naturel régional du
Haut Languedoc’!
Prijs: 65.000 € k.k. - ref. MP-0115HA

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

