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Bienvenue
‘Grandes Villas de France’ wordt vormgegeven door een team 

van enthousiaste en gemotiveerde medewerkers, 
die klaar staan om u te begeleiden in uw zoektocht naar het 

optimaal laten renderen van uw vakantievilla, door de professionele promotie ervan. 

We stellen ons in deze brochure graag even aan u voor 
en geven alvast de krijtlijnen van onze toekomstige samenwerking weer.

Heeft u na het lezen hiervan nog vragen over de promotie van uw villa?
Aarzel dan niet om ons verder te contacteren 
per mail contact@grandesvillasdefrance.be 

of telefonisch +32 (0)11 96 04 94

A bientôt,

Gerard Schouten Saskia Kellens

Directie:



onze visie
In het kader van een optimale promotie van uw eigendom, streeft ‘Grandes Villas de France’ naar een 
selectie van vakantievilla’s in het Zuiden van Frankrijk, die in het oog springen door hun bouwstijl, 
ligging, charme en kwaliteitsniveau. Het spreekwoordelijke ‘leven als God in Frankrijk’-gevoel vormt 
hierbij de hoeksteen voor onze selectie. Mede om voor u dit gewenst kwaliteitsniveau te kunnen reali-
seren, beperken we bewust ons aanbod tot het geografisch gebied van de Provence (Vaucluse/Luberon/
Alpilles), VAR, Côte d’Azur/Alpes Maritimes en Ardèche. In onze naam staat, ‘grandes villas’ bijgevolg 
synoniem voor kwaliteit, luxe en comfort.

onze missie
optimale verhuur van uw villa

Uw vertrouwen in ‘Grandes Villas de France’ garandeert u volledige zorgeloosheid op het gebied van 
de promotie van uw villa in het kader van vakantieverhuur. Via ons online-boekingsplatform, behan-
delen wij voor u de gehele reserveringsprocedure en dit met uiterste toewijding en precisie. In eerste 
instantie luisteren wij in een persoonlijk gesprek naar úw verlangens en wensen. Immers naast de reeds 
bestaande kwaliteitsvolle dienstverlening van ‘Grandes Villas de France’ kan het zijn dat u specifieke 
vragen of eisen heeft.



onze diensten

flexibele verhuurformule 

Wilt u uw villa het heel jaar door verhuren of slechts enkele weken? Geen probleem, ‘Grandes Villas 
de France’ beschikt over een flexibele verhuurformule. U bent vrij om bepaalde periodes te blokkeren 
voor eigen gebruik. Bovendien heeft u steeds het recht om een boeking te weigeren, uw goedkeuring 
is steeds vereist. U bent immers de eigenaar en bepaalt als dusdanig de spelregels voor de verhuur.

promotie en uitgebreide presentatie van uw villa

Op basis van een uitgebreide fotoreportage en accurate beschrijving van uw villa verzorgen wij de 
presentatie op onze site! “Voeling” hebben met uw villa is voor ‘Grandes Villa de France’ erg belang-
rijk. Elk huis heeft immers zijn eigen charmes en bijzonderheden die wij graag in de verf zetten.  
De promotie van uw villa gebeurt via onze website www.GrandesVillasdeFrance.be en/of advertenties 
in gespecialiseerde magazines en e-mail nieuwsbrieven naar ons klantenbestand. Onze website en 
bijgevolg uw villa zijn via zoekmachines als Google snel vindbaar. Concreet vergroot dit aanzienlijk 
uw succes op verhuur! Naast een uitgebreide voorstelling van uw villa zelf, krijgen de huurders tevens 
informatie over o.a. de streek, algemene en specifieke bezienswaardigheden alsook het reisdetail naar 
uw villa gepresenteerd.

bijstand bij uw  zoektocht naar een beheerder 
 
Indien u nog niet over een beheerder beschikt, staan wij te uwer beschikking om u hierbij te helpen. 
Een goede en betrouwbare beheerder zorgt voor een vriendelijk en behulpzaam onthaal en is verant-
woordelijk voor de eindcontrole bij het verlaten van de villa door de huurder. Hij is steeds standby. 
‘Grandes Villas de France’ beschikt over een netwerk aan professionele beheerders in de streken waar we 
actief zijn. Naast het beheer van uw villa bieden onze beheerder-partners ook aanverwante diensten 
aan zoals schoonmaak, zwembad- en tuinonderhoud. 



kwaliteitsgarantie door nazorg

Zowel u als eigenaar én de huurder van uw villa zal gevraagd worden om een korte evaluatie van uw/
zijn ervaringen te geven. Voor u als eigenaar is het immers interessant om feedback te krijgen van de 
vakantiegangers en om zo zicht te hebben op eventuele punten ter verbetering en/of om de algemene 
appreciatie van uw villa door de ogen van de huurders te kennen.

verzekering in geval van schade

U geeft uw villa, waaraan u gehecht bent, met alles erop en eraan in handen van mensen die u niet 
kent. Uiteraard vraagt u zich af of dat wel veilig of betrouwbaar is en of er zorgzaam wordt omge-
sprongen met uw eigendom. Wat als er iets ontvreemd wordt of er sprake is van schade?  
Grote schades komen in praktijk vrijwel nooit voor. Indien dat echter wel het geval zou zijn kan u 
beroep doen op de waarborg van de huurder of op een verblijfsverzekering. U moet natuurlijk wel 
rekening houden met normale slijtage van bijvoorbeeld ligstoelen, parasols, servies e.d.. U moet ac-
cepteren dat er wel eens een kopje kan vallen.De beheerder kan gevraagd worden om bij aankomst de 
huurder een inventaris te laten ondertekenen en deze bij vertrek te controleren. Vooral voor bedden-
goed en handdoeken kan dit handig zijn. Via ons online-platform krijgen uw klanten de mogelijkheid 
om de gepaste verzekeringen af te sluiten!

inzicht in uw huuropbrengsten

U wilt uw villa optimaal laten renderen en bijgevolg weten hoeveel de verhuuropbrengst is. In het 
kader van onze promotieopdracht en om u een zo nauwkeurig mogelijke indicatie hiervan te geven 
komen wij op verzoek persoonlijk uw villa bezichtigen om nadien een zorgvuldig uitgewerkte ver-
wachting te kunnen presenteren. ‘Grandes Villas de France’ beschikt bovendien over een accuraat 
doorlichtingssysteem dat vrijblijvend en kosteloos wordt aangeboden. Het huurbedrag per periode en 
per verblijfsduur wordt desgewenst in onderling overleg vastgelegd. 

transparantie op elk gebied, is de garantie  
voor een vertrouwensvolle verbintenis

‘Grandes Villas de France’ biedt u continue toegang tot de gegevens van uw villa. Via ons online  
boekingssysteem worden alle reserveringen vastgelegd. U heeft ook inzage in de korte tevredenheids-
enquêtes die wij huurders vragen in te vullen na hun verblijf in uw villa. Regelmatig bezorgen wij u 
ook per mail bijkomende informatie of feedback.



commissie

‘Grandes Villas de France’ is een professioneel promotiekantoor dat voldoet aan alle wettelijke richtlij-
nen ter zake. Naast een jaarlijkse administratiefee wordt er een vaste commissie over de huurpennin-
gen berekend voor onze dienstverlening. Het spreekt voor zich dat er enkel sprake is van commissie 
indien uw villa ook daadwerkelijk verhuurd wordt. ‘Grandes Villas de France’ berekent geen commissie 
over de aanrekeningen voor linnengoed, eindschoonmaak en zwembadverwarming. Deze bedragen 
komen integraal aan de eigenaar toe. Immers … duidelijke afspraken maken goede vrienden. 

contract

Alle bovenstaande ‘spelregeltjes’ hebben wij voor u in een helder en transparant contract geformuleerd. 
Ter gelegenheid van een samenkomst, bezorgen wij u van dit contract graag een gepersonaliseerd 
exemplaar. 

Heeft u na het lezen hiervan nog vragen over de promotie van uw villa? 
Aarzel dan niet om ons verder te contacteren!

GRANDES VILLAS DE FRANCE

BVBA Cinca • Diestersteenweg 290 bus 1.01 • B-3510 Hasselt
Tel. +32 (0) 11 96 04 94 • contact@grandesvillasdefrance.be

www.grandesvillasdefrance.be

Vermeldingen in onderhavige brochure zijn louter informatief, er kunnen geenzins juridische rechten aan ontleend worden.


