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FRANCE PRO CONSULT

Onze diensten o.a.:
____________________________

Franse & Nederlandse makelaar
in Onroerend goed

- Bemiddeling bij aan-/verkoop
- Begeleiding bij aan-/verkoop
- Successie

Uitsluitend en overal in Frankrijk

Chateau met boerderij op een perceel van 7 ha met
weiden, bossen en beekje
Ref. :
Vraagprijs:

860.000 euro
Locatie:

O

nl31350-750sc

Castres

Dept.: Tarn

ns Château ligt in een klein Frans dorpje tussen Castres en Mazamet met 800
inwoners aan de rand van het prachtige natuurpark Parc
Regional du Haut

Languedoc. Het Chateau ligt in

een groene heuvelachtige omgeving en het

domein
bossen

van het Chateau is 7 hectare groot, bestaande uit weiden,
en een beekje.

Het
heeft een prachtig groot terras op het zuiden uitkijkend
over de Montagne Noir en biedt alle privacy.
Op het domein van het Chateau ligt ook nog een prachtige grote boerderij die nog volledig
naar eigen inzicht is in te richten, kortom vele mogelijkheden. Het domein van Chateau de
Roqueperlic ligt in het zuidelijkste puntje van het departement de Tarn, tussen Albi en
Carcassonne (beide onderdeel van het Unesco erfgoed) en tussen Toulouse en
Montpellier. In de directe omgeving vindt u het Parc Regional du Haut Lanquedoc met zijn
prachtige stuwmeren, de bosrijke Montagne Noir, de bijzondere rots formaties van de
Sidobre en de charmante stadjes Castres en Mazamet met hun mooie golfbanen.
Binnen een uur van het Chateau liggen de wijngaarden van de Lanquedoc, St.Chinian,
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Minervois en Gaillac, zo ook de vele historische plekken vanuit de Katharen geschiedenis
met zijn prachtige abdijen en kastelen. Zelfs de Pyreneeën en de Middellandse zee zijn
dichtbij. Het Chateau heeft de laatste jaren dienst gedaan als Chambres d’Hôtes en kent
een top beoordeling (o.a op Booking.com 9.6 score).

Algemene kenmerken

Grondoppervlak:

7 hectare

Woonopppervlak:

Chateau: 700 m2, Boerderij: 430 m2

Ligging:

Volledig vrije ligging op 900 mtr van het dorp en
aan de rand van natuurgebied.

Bijzondereden:

Terrein van 7 hectare ook geschikt voor het
houden van paarden.

Bijgebouwen:

Boerderij, buitenkeuken, pigonnier, plantenkas.

Technische gegevens

Saneringssysteem

Septic tank
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Cv-ketel op olie, centrale verwarming, 2 x
inbouwhaard. Bijzonderheden, warmwater
circulair systeem waardoor er direct warm
water is in iedere badkamer, ongeacht afstand
van de ketel.

Financiële kenmerken

2887 euro p.j.

Taxes Foncières


De belasting over het bebouwd eigendom die door
de eigenaar van de woning betaald dient te worden.

1386 euro p.j.

Taxes Habitations


De belasting die door de bewoner (of huurder)
betaald dient te worden.

Thierry BIGUET

Neem uw Franssprekende Nederlandse makelaar mee!

France Pro Consult - Boterweg 25 - 7371 GK Loenen (GLD) – Pays Bas
E: info@franceproconsult.com
W: www.franceproconsult.com
Iban: NL89 INGB 0007 5383 25

Bic:

INGBNL2A

T:
+31(0)55-5053285
KvK: NL 08125531
BTW: NL029234.219B01

Pagina

Thierry BIGUET

Neem uw Franssprekende Nederlandse makelaar mee!

France Pro Consult - Boterweg 25 - 7371 GK Loenen (GLD) – Pays Bas
E: info@franceproconsult.com
W: www.franceproconsult.com
Iban: NL89 INGB 0007 5383 25

|4

Bic:

INGBNL2A

T:
+31(0)55-5053285
KvK: NL 08125531
BTW: NL029234.219B01

Pagina

Thierry BIGUET

Neem uw Franssprekende Nederlandse makelaar mee!

France Pro Consult - Boterweg 25 - 7371 GK Loenen (GLD) – Pays Bas
E: info@franceproconsult.com
W: www.franceproconsult.com
Iban: NL89 INGB 0007 5383 25

|5

Bic:

INGBNL2A

T:
+31(0)55-5053285
KvK: NL 08125531
BTW: NL029234.219B01

Pagina

Thierry BIGUET

Neem uw Franssprekende Nederlandse makelaar mee!

France Pro Consult - Boterweg 25 - 7371 GK Loenen (GLD) – Pays Bas
E: info@franceproconsult.com
W: www.franceproconsult.com
Iban: NL89 INGB 0007 5383 25

|6

Bic:

INGBNL2A

T:
+31(0)55-5053285
KvK: NL 08125531
BTW: NL029234.219B01

Pagina

Thierry BIGUET

Neem uw Franssprekende Nederlandse makelaar mee!

France Pro Consult - Boterweg 25 - 7371 GK Loenen (GLD) – Pays Bas
E: info@franceproconsult.com
W: www.franceproconsult.com
Iban: NL89 INGB 0007 5383 25

|7

Bic:

INGBNL2A

T:
+31(0)55-5053285
KvK: NL 08125531
BTW: NL029234.219B01

Pagina

Thierry BIGUET

Neem uw Franssprekende Nederlandse makelaar mee!

France Pro Consult - Boterweg 25 - 7371 GK Loenen (GLD) – Pays Bas
E: info@franceproconsult.com
W: www.franceproconsult.com
Iban: NL89 INGB 0007 5383 25

|8

Bic:

INGBNL2A

T:
+31(0)55-5053285
KvK: NL 08125531
BTW: NL029234.219B01

Pagina

Thierry BIGUET

Neem uw Franssprekende Nederlandse makelaar mee!

France Pro Consult - Boterweg 25 - 7371 GK Loenen (GLD) – Pays Bas
E: info@franceproconsult.com
W: www.franceproconsult.com
Iban: NL89 INGB 0007 5383 25

|9

Bic:

INGBNL2A

T:
+31(0)55-5053285
KvK: NL 08125531
BTW: NL029234.219B01

Pagina

Thierry BIGUET

Neem uw Franssprekende Nederlandse makelaar mee!

France Pro Consult - Boterweg 25 - 7371 GK Loenen (GLD) – Pays Bas
E: info@franceproconsult.com
W: www.franceproconsult.com
Iban: NL89 INGB 0007 5383 25

| 10

Bic:

INGBNL2A

T:
+31(0)55-5053285
KvK: NL 08125531
BTW: NL029234.219B01

Pagina

Thierry BIGUET

Neem uw Franssprekende Nederlandse makelaar mee!

France Pro Consult - Boterweg 25 - 7371 GK Loenen (GLD) – Pays Bas
E: info@franceproconsult.com
W: www.franceproconsult.com
Iban: NL89 INGB 0007 5383 25

| 11

Bic:

INGBNL2A

T:
+31(0)55-5053285
KvK: NL 08125531
BTW: NL029234.219B01

Pagina

Thierry BIGUET

Neem uw Franssprekende Nederlandse makelaar mee!

France Pro Consult - Boterweg 25 - 7371 GK Loenen (GLD) – Pays Bas
E: info@franceproconsult.com
W: www.franceproconsult.com
Iban: NL89 INGB 0007 5383 25

| 12

Bic:

INGBNL2A

T:
+31(0)55-5053285
KvK: NL 08125531
BTW: NL029234.219B01

Pagina

Thierry BIGUET

Neem uw Franssprekende Nederlandse makelaar mee!

France Pro Consult - Boterweg 25 - 7371 GK Loenen (GLD) – Pays Bas
E: info@franceproconsult.com
W: www.franceproconsult.com
Iban: NL89 INGB 0007 5383 25

| 13

Bic:

INGBNL2A

T:
+31(0)55-5053285
KvK: NL 08125531
BTW: NL029234.219B01

Pagina

| 14

Begane grond
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Eerste verdieping

Tweede verdieping
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KOOP/AANKOOP PROCES IN 9 STAPPEN.
1.

Een verkoopprijs afspreken: In overleg met alle betrokkenen.

2.

Het vastzetten van alle voorwaarden aan alle betrokken partijen, verkopers en kopers, dit om
misverstanden te voorkomen, duidelijk afspraken zijn van essentieel belang voor alle betrokkenen.

Koopovereenkomst of Compromis de vente, technische rapporten, etc.
Er wordt een “Compromis de vente” opgesteld die, na ondertekening door alle betrokken partijen, naar de notaris
wordt verzonden. Enkele Nederlandse vertalingen worden van tevoren naar alle betrokkenen thuis verzonden. Als het
voor u duidelijk is kan het contract door U ondertekend worden. U weet dus wat U tekent.
4. Aanbetaling/borgstelling
3.

Enkele dagen na ontvangst van de ‘Compromis de vente’’ en na de wettelijke 10 dagen bedenktijd wordt verwacht dat
de waarborgsom, 5 of 10 % van de koopsom, gestort zal worden op de “Compte séquestre”, de bankrekening van de
notaris. Nadat de aanbetaling overgemaakt is zal de notaris alle benodigde onderzoeken verrichten en gegevens
verzamelen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thierry BIGUET
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NU EVEN GEDULD – EEN SPANNENDE MAAR NUTTIGE PERIODE
In de praktijk merken we dat de tijd die verloopt tussen het ondertekenen van de verkoopovereenkomst en het
volledig afronden van de verkoop +/- 2 maanden kan duren.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.

De ConceptakteDe notaris regelt alle juridische zaken rond de overdracht. De notaris is onafhankelijk en
onpartijdig en kijkt daarom naar de belangen van de koper én die van de verkoper. Ruim van tevoren ontvangt
u van France Pro Consult een kopie van het Franse concept van de koopovereenkomst met eventuele
noodzakelijke
aanpassingen.

De laatste betaling/saldo:
+/- 2 weken voor de overdracht ontvangt U van de notaris een nota van de afrekening. Het saldo dient
overgemaakt te worden op de bankrekening van de notaris.
6.

Laatste inspectieronde tijdens de overdracht
Voordat U naar de notaris gaat, gaat U samen met de verkopende partij naar het huis om te kijken of het
helemaal volgens afspraak wordt achtergelaten.
7.

8.

Passeren van de transportakte - U hoeft niet naar de Frans notaris te gaan en toch wordt de akte 100 %
juridisch veilig gepasseerd.
Algehele notariële volmacht:

Door middel van een akte met daarin een (algehele) volmacht geeft U de bevoegdheid aan een klerk van het
Franse notariskantoor om U te representeren en namens U de definitieve koopakte te ondertekenen en de
zaken te regelen. Omdat sommige rechtshandelingen bij de notariële akte moeten worden gedaan, moet de
volmacht voor die handelingen ook in een notariële akte worden vastgelegd. Bovendien is het voor de notaris
nodig dat U de volmacht ook zelf ondertekend. Dit geeft zekerheid aan iedereen, deze volmacht zal in
Nederland
ondertekend worden.
In het kort:
•
•

In Nederland - volmacht ondertekenen na ontvangst van de definitieve koopakte.
Laatste inspectieronde - Het huis bezichtigen en controleren.
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•
Mochten alle partijen het eens zijn – dan kan door middel van een telefoontje de akte
worden.
•
De meters kunnen opgenomen worden en de sleutels overhandigd worden, de partijen

kunnen
afscheid van elkaar nemen.
Nu bent U dan eindelijk echt de woningeigenaar en is de koop in principe helemaal afgerond! U kunt dan naar
hartenlust aan het verhuizen en verbouwen slaan.

France Pro Consult
De werkzaamheden concentreren zich op alle
cliënten
(zowel
privé
als
zakelijk)
die
belangstelling hebben voor onroerend goed in
Frankrijk.
Ons

kantoor

verbindt

de

traditionele

waarden

van

dienstverlening en begeleiding aan de eisen die de
huidige, kritische cliënt stelt.
Gedegenheid en flexibiliteit, grondige vakkennis en een
persoonlijke relatie met de cliënt vormen

Uitsluitend en overal in Frankrijk
Dankzij onze jarenlange ervaring op deze
specifieke terreinen, zowel in Frankrijk als in
Nederland, bieden wij u een optimale
samenwerking, begeleiding en steun. Het
resultaat –een tevreden cliënt heeft de hoogste
prioriteit. Een snelle en adequate werkwijze is
daarom noodzakelijk.
Duidelijke afspraken vooraf maken de relatie
tussen onze cliënten en ons kantoor open en
helder. Het persoonlijk contact tussen de cliënt
en France Pro Consult staat voorop.

het visitekaartje van France Pro Consult.

Een beknopt overzicht van onze toegevoegde waarde

Bereikbaarheid: Geen gebrek aan communicatie, u kunt ons gebruiken als klankbord. Wij zijn de
vraagbaak en wij maken u wegwijs in het oerwoud van alle Franse regeltjes. Wij maken ze begrijpelijk en
toegankelijk. Wij hebben antwoorden op uw vragen, u kunt ons te allen tijde bellen, om welke reden ook.
Taal: Iedereen weet dus precies wat hij/zij tekent. Ondersteuning bij afhandeling van de notariële akten.
Gevoelige en gecompliceerde clausules van de definitieve akten zullen door ons vertaalbureau worden
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vertaald. Alles in duidelijke taal, dus u weet en begrijpt alles wat u tekent. Afspraken, zowel schriftelijk als verbaal,
met alle betrokken partijen (notaris, verkoper), zullen door ons bureau geregeld/behandeld worden.
Besparende kosten: Niemand hoeft naar Frankrijk te reizen om het voorlopige koopcontract, volmachten etc. te
ondertekenen. Het voorlopige koopcontract, volmachten etc. zullen in Nederland ondertekend
worden in onze aanwezigheid.
Vraagbaak: Geen gebrek aan communicatie, u kunt ons gebruiken als klankbord. Wij zijn de vraagbaak en maken
u wegwijs in het oerwoud van alle Franse regeltjes. Wij maken ze begrijpelijk en toegankelijk, wij hebben antwoorden
op uw vragen. U kunt ons te allen tijde b
ellen, om welke reden dan ook.
Waarom / France Pro Consult & Thierry BIGUET? De beheersing van de Franse taal is zonder twijfel
in ons voordeel. Andere factoren zijn ook belangrijk zoals onze visie, deskundigheid, beschikbaarheid, betrokkenheid
en onze lange ervaring en kennis van de juridische en fiscale aspecten betreffende vastgoed in Frankrijk.

De afhandeling van de aankoop/verkoop, erfenis, scheiding en alle andere notariële en administratieve
formaliteiten, kan zonder een goede beheersing van de Franse taal en regelgeving een tamelijk
ingewikkelde zaak worden.
In het Nederlands is de taal op Juridisch en notarieel gebied niet eenvoudig, maar in het Frans is het voor
de gewone Nederlander nauwelijks te volgen. Voorbereiding en begeleiding is derhalve niet alleen nuttig,
maar van wezenlijk belang.
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