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“We houden erg veel van ‘’onze” 
regio’s en dit vormt de basis om 
onze dienstver lening met passie 
en enthousiasme uit te dragen” 

Werner Spranghers

Elke klant is voor ons uniek 
en geniet een persoonlijke aanpak, 
met feedback op regelmatige basis.  

Fons Ceustermans

INLEIDING

Om te kunnen genieten van een (vastgoed)investering zijn er 3 belangrijke pijlers nodig: 
‘’Veiligheid - Zorgeloosheid - Rendement”. 

ESPACE ARDENNES et PROVENCE 
helpt u bij het vinden van bouwgronden en woningen in de ARDENNEN en PROVENCE. 

Het team van professionals stemt haar dienstverlening nauwgezet af op de behoeften van de klant. 
Het vastgoedaanbod beantwoordt daarom aan de 3 kernvoorwaarden van een goede investering: 

“Ligging - Ligging - Ligging”. 
De optimale ligging is voor ons het belangrijkste criterium om uit te kijken naar waardevermeerdering en 

goede opbrengsten. 

Fons Ceustermans, 30 jaar ervaring

Werner Spranghers, BIV-erkend makelaar 505.279 
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ONZE VISIE OVER INVESTEREN IN VASTGOED 
“GENIETEN IS INVESTEREN EN INVESTEREN IS OOK GENIETEN”! 

Vastgoedrendement wordt bepaald door 3 componenten:

● Verhuuropbrengst

● Meerwaarde

● Fiscale optimalisatie

“De Ardennen” en “de Provence” bieden die gezochte combinatie waar mensen naar op zoek zijn. Ze brengen vele mooie belevings-

momenten! En het is er leuk om te verblijven of te wonen. Om er te gaan genieten van de combinatie van een prachtige natuur met een 

soort “bien-être”. De unieke gastronomie, de stilte en rust van de panoramische zichten, de rijke culturele steden en “pittoresque dorpjes”, 

de lokale tradities en vele initiatieven trekken vele toeristen aan.

Beide regio’s zijn prima bereikbaar, waardoor de economische ontwikkeling in opgang is (nabijheid van het Groothertogdom Luxemburg 

is een grote troef voor de Belgische Ardennen.) Ook het toerisme neemt meer uitbreiding waardoor het aantal Horeca investeringen en 

verblijfsaccommodaties in snel tempo toenemen. De Ardennen liggen op slechts 100 à 150 km afstand van de grote Belgische steden. 

Parijs is slechts 250 km verwijderd en vele Nederlanders vinden snel hun weg richting Ardennen (Maastricht 75 km - Rotterdam 200 km). 

De Provence ligt, met zijn 300 zonnedagen per jaar, op ca 1.000 km van Brussel.

Interessant dus voor de vastgoedinvesteerder en voor de tweede verblijfmarkt  of voor mensen die graag een toeristische activiteit willen 

ontwikkelen (aankoop en doorverkoop, B&B, verhuur vakantiewoningen, enz…).

We houden zelf heel erg veel van de sfeer van onze eigen Ardennen en Provence en we dragen onze dienstverlening dan ook graag en 

met enthousiasme uit.

Bovendien geven deze componenten u niet enkel de spreiding in de tijd om er van te genieten, maar ook de “tastbare vorm”.

Geniet daarom van de bestemming die u aan uw vastgoed geeft!
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Persoonlijke aanpak

Rendement

EEN IDEALE BELEGGING 
die een toegevoegde waarde geeft aan uw beleggingsportefeuille

U doet beroep op een team, gespecialiseerd in exclusieve villagronden in de Ardennen en Provence

● Samen analyseren we uw persoonlijke situatie 

● Een korte of lange termijn belegging 

● Patrimoniumvennootschap 

●  Belegging voor kinderen of kleinkinderen 

● Successieplanning 

Na 30 jaar ervaring in de beleggingswereld weten we heel goed wat een vastgoedinvesteerder wil: 

● Zijn vermogen veilig stellen 

● Een eerlijk rendement krijgen

● Een eigendom van goede kwaliteit aankopen 

●  Waarvan de duurzaamheid gewaarborgd is 

● De rompslomp rond complex vastgoedbeheer vermijden
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Diversifi catie

Resultaat

Om van te GENIETEN in de Ardennen en Provence? U kiest!

Voor elke beleggersportefeuille bieden wij een prachtige diversifi catie

●  U vindt reeds gronden vanaf 40.000 euro! 

●  We bieden u een investering zonder zorgen

●  Uw grond wordt kosteloos door ons onderhouden

●  Ook voor de herverkoop zijn we er voor u

●  Veiligheid is ingebouwd d.m.v. eigendomsgenot

Wij gaan selectief te werk om voor onze klanten de mooiste pareltjes te ontwikkelen en aan te bieden:

● In lijn met de verwachtingen van onze klanten

● Alleen bouwrijpe percelen

● Geen verplichting in Ardennen, in Provence binnen de 2 soms 5 jaar

● In functie van het groeipotentieel van de omgeving

● En dat allemaal tegen aantrekkelijke prijzen
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TERREIN - LIGGING

Doel van het gekozen perceel werd 

vertaald in de koopcriteria: Onze 

klant zocht een perceel aan de 

Zuidkant van de Mont Ventoux en 

had zijn wensen uitgeschreven: 

• Zicht op de Mont Ventoux 

• Niet te ver van bakker en 

 “commerces “

• Dorpen vlakbij: Blauvac-Ville-sur-Auzon 

• In een fi etsomgeving 

• Steden in de buurt: Avignon - Carpentras 

• Oppervlakte van 1000 m2 tot 1500 m2 

DOEL VAN DE BOUWHEER

Doelstelling was het evenwicht vinden tussen hedendaags en be-

houd van Provençaalse accenten. De klant wilde een onderhouds-

vriendelijke woning bouwen bestemd voor een goed huurrende-

ment. De inrichting diende open te zijn met veel lichtinval. Zicht 

op de Mont-Ventoux over de verschillende loopwegen en ruimtes 

heen. Het beschikken over een ruim wooncomfort was een must.

ARCHITECTUUR - BOUWCONCEPT 

Deze villa hebben wij voor een klant ontworpen met de nadruk op 

een “Moderne uitstraling in een Provençaals jasje”. Let u vooral op 

de ramen en deuren in antraciet kleur en het mooie contrast en 

wat dat geeft met de witte kleur van de muren. De kleur antraciet 

hebben we terug laten komen in het overstek van het dak, welke 

Referentiewoning:  La Cigale 
VAUCLUSE – St-Estève (Blauvac) – Zicht op de Mont-Ventoux

30 centimeter tot 1 meter uitsteekt. 

De betonnen luifel welke één me-

ter uitsteekt en doorloopt naar het 

overdekte terras, maakt de won-

ing tot een uniek ontwerp. 

De integratie met de omgeving van 

“Le Mont-Ventoux” inspireerde de 

bouwheer om van overal (zowel bin-

nen als buiten de woning) panoramische 

zichten te hebben. Het bouwconcept is afge-

stemd op zowel privé gebruik als het creëren van 

verhuurbaarheid. 

GEGEVENS VAN DE WONING 

• Ruime living met veel lichtinval 

• Trap in open ruimte

• Hyperingerichte open keuken 

• Aangesloten bijkeuken 

• 4 slaapkamers met 3 badkamers

• 3 aparte toiletten

• Zwembad met technische ruimte

• Open lounge poolhouse met buiten keuken 

• Sauna 

• Vloerverwarming

• Vloeren in natuursteen

• Petanque baan

• Fietsstalling 
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TERREIN - LIGGING

In opdracht van de klant werd 

gezocht naar een terrein of 

een te renoveren won-

ing, liefst in de buurt 

van “Les Alpilles”. We 

vonden een mooi stuk 

grond op ca. 4 km van 

St-Rémy-de-Provence, 

met daarop een onaf-

gewerkte ruwbouw en met 

potentieel…

Er werd ijverig gewerkt met de lokale 

overheden om de gewenste bouwcriteria in rechte lijn te krijgen. 

En dat lukte.  Oppervlakte van het terrein: ca. 1,1 ha

DOEL VAN DE BOUWHEER

Doelstelling van de bouwheer was een streekgebonden karakter-

woning te realiseren. De verbondenheid van het binnen- en bui-

tenleven was primordiaal. Liefst met kamers boven en beneden. 

Enerzijds voor privacy en bezoek in aanzienlijke mate te kunnen 

splitsen en anderzijds om op latere leeftijd ook helemaal “plein 

pied” te kunnen leven! 

ARCHITECTUUR - BOUWCONCEPT 

De “Ancienne mas” in “Ancienne pierre”, met goede structurele 

Referentiewoning:  Renovatie Eragues 
BOUCHE DU RHÔNE – ST-Remy-de-Provence – op 1,1 ha.

eigenschappen moderniseren en renoveren tot een comfor-

tabele woning, was het uitgangspunt. De renovatie heeft 

ervoor gezorgd dat de woning volledig in eigen “Jus” 

is gebleven. Vooral aan functionele zaken die thuis-

horen in een hedendaagse woonkwaliteit werd veel 

aandacht besteed. Het resultaat is mooi en biedt 

vooral ook veel ruimte en een vrij gevoel. 

De woning is een schitterende plek geworden om 

te genieten van de mooie Provençaalse dorpen 

en steden: St-Rémy, Avignon, Les Baux… De kust is 

bereikbaar op minder dan één uur. Heerlijk!

GEGEVENS VAN DE WONING 

• Ruime living met veel lichtinval 

• Hoge plafonds en zichtbaar materiaal 

• Trap in open ruimte en hoge plafonds met glazen effecten

• Hyper ingerichte open keuken

• 5 slaapkamers

• 3 slaapkamers

• Ruime berging

• 2 aparte toiletten

• Carpool voor verschillende auto’s

• Zeer groot zwembad met technische ruimte

• Open lounge onder groot overdekt terras

• Vloeren in natuursteen (travertin), doorgetrokken  

 binnen en buiten

Referentiewoning:  La Cigale 
VAUCLUSE – St-Estève (Blauvac) – Zicht op de Mont-Ventoux
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De verkaveling in Bende, deelgemeente van het prachtige 

 DURBUY, werd zorgvuldig gekozen om te kunnen beantwoorden 

aan de vraag van de markt. De 11 loten voldoen aan de meest geci-

teerde elementen van de vaak geciteerde criteria:

• Mooi en wijds zicht op het Ardeens heuvellandschap

• Graag op een afstand van de drukte 

• Doch graag dicht bij een leuk dorp, met de plaatselijke bakker

• In de buurt van leuke stadjes. 

• Rust en bewaarde authenticiteit

• Goede bereikbaarheid vanuit autosnelwegen en grote routes

• Oppervlakte van 1000 m2 tot 1500 m2 

• Goede oriëntering voor een ideale inplanting van een

 woning/villa t.a.v. de zon

DOEL VAN DE INVESTEERDER 

Doelstelling van de eigenaar bestaat erin om een mooie verka-

veling aan te bieden aan enerzijds een bouwpromotor die één of 

meerdere individuele loten kan aankopen om er zijn eigen villa’s 

op te bouwen en aan te bieden aan de toekomstige bewoner.  An-

Case Bende

derzijds zal de eigenaar ook de kans bieden aan iedere individuele 

bouwer om een keuze te kunnen maken van ieder van de 11 be-

schikbare loten. Zij kunnen dan in een latere fase hun eigen bouw-

concept realiseren. 

ARCHITECTUUR - BOUWCONCEPT

In principe is het de bedoeling dat de kandidaat koper zelf voor 

een bouwvergunning zorgt. Verschillende opties blijven evenwel 

mogelijk om in samenspraak een bouwconcept uit te werken die 

voor een harmonieus geheel kunnen zorgen van de gehele verka-

veling. Dit zal op termijn resulteren in een verhoogde meerwaarde 

(De voorgestelde afbeelding van de woning is een stockbeeld)  
In onze concepten wordt er gestreefd naar hedendaags en 

duurzaam wooncomfort in combinatie met locale authenticiteit of 

accenten. Vraag naar meer informatie over onze werkwijze!

GEGEVENS VAN DE WONING

(omschrijving van type woning)

• Ruime living met veel lichtinval

• Hyperingerichte open keuken

• Aangesloten bijkeuken

• 4 slaapkamers met 3 badkamers

• 3 aparte toiletten

• Zwembad met technische ruimte (optioneel)

• Open lounge poolhouse met buiten keuken 

• Sauna

• Vloerverwarming

• Vloeren in natuursteen

• Fietsstalling 
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Case Bende Zoekopdracht

De terreinen en verkavelingen die we voor onze opdrachtgevers 

zoeken en meestal ook vinden dienen naadloos aan te sluiten 

op de doelstellingen die de opdrachtgever met zijn project wilt 

realiseren.

De zoekopdracht is een specifi eke overeenkomst die wij vanuit 

onze dienstverlening aanbieden aan onze klanten. Ze behelst een 

specifi eke procedure en aanpak. Vraag onze « blanco » overeen-

komsten aan! werner@ardennesetprovence.be of 0489 411 447 

U heeft uw project
In petto? Wij vinden beslist 

uw terrein!

Luxemburg: de uitschieter!

LUXEMBURG

NEDERLAND	  

Parijs	  –	  	  
N-‐Frankrijk

BRUSSEL	  

DE POSITIEVE INVLOED VAN LUXEMBURG OP DE BELGISCHE 

 ARDENNEN

Vele werknemers worden in het Groothertogdom tewerkgesteld. 

Als uitvalsbasis om fi jn te kunnen wonen wordt meer en meer 

onze Belgische Ardennen gekozen. Hun keuze wordt uiteraard 

ook gestuurd door de vooralsnog interessante grondprijzen en 

bouwkosten. Onze Ardennen vormen daarom een interesante 

aantrekkingspool! 
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DE LIGGING VAN ONS AANBOD: “ESPACE ARDENNES”

DE LIGGING VAN ONS AANBOD: “ESPACE PROVENCE”

Nabij de stad Luik beginnen de Belgische Ardennen. Het uitgestrekte heuvelachtige 
gebied bestrijkt de provincies Luik, Namen en Luxemburg. Steeds meer mensen, waar-
onder opvallend veel Luxemburgers, ontdekken de Ardennen en ervaren deze streek als 
aantrekkelijk om er te wonen. In de Ardennen is er veel te beleven! 

 Er is de ongerepte natuur: bossen, meren en rivieren vormen een heerlijk gebied om te wan-

delen, fi etsen, kajakken, en paardrijden.

● Golfbanen in Spa, Profondeville, Durbuy… 

● Spa: een druk bezochte wellness bestemming

● Spa-Francorchamps: het top-formule 1-circuit

● La Roche (aan de Ourthe) en Bouillon (aan de Semois), met hun historische sites 

● Malmedy: uitvalsbasis voor unieke wandelingen, en  ’s winters om te skiën en te langlaufen 

● Attracties in Han (de grotten) en in “Coo” 

● Prachtige vakantieparken en campings, nabij Trois-Points, Bertrix en langs de vele stromen

● Culinair genieten in mooie stadscentra van hedendaagse en modern geworden steden:  

 Liège, Namur, Marche-en-Famenne,  Arlon, Verviers, Eupen, ….   

“Overal in de Ardennen hebben we gronden”!

Ons aanbod: Vaucluse, Var Gard, Bouches-
du-Rhône,…

Aix-en-Provence wordt het centrum van de Provence genoemd. Daarrond strekt het 
“kleurrijke en met vele Méditerane kruiden overgoten gebied zich uit over de Rhône val-
lei ten Zuiden van Montelimar (900 km van Brussel) tot aan  de Middellandse Zee en 
naar het Oosten, tot aan de Italiaanse grens. Er is zoveel te zien en te beleven!

 Enkele bergketens markeren de prachtige panoramische zichten: Montmirailles,  

La Ste-Beaume, St-Victoire, Mt-Ventoux, luberon, Alpes-Maritimes  (hinterland Nice)

● Miljoenen toeristen doen er hun geld op…

● Er zijn 37 Golfcentra verspreid over de regio

● Mondaine “places to be”: St-Rémy, Aix, Isle-sur-la-Sorgue, Gordes, Lourmarin, 

 St-Tropez, Cannes,… 

● Gekende wijnregio’s: w.o. Châteauneuf-du-Pape 

● Historische sites in: Arles, Orange, Avignon,..

●  Prachtige bezienswaardigheden: Pont-du-Gard, Les Callanques, Les Baux, Gorges du Verdon,… 

● Culinair genieten in honderde gezellige  dorpen en sfeervolle steden: Marseille, Nice, Bandol, 

 Vaison, Cadenet, St-Maxime, Grasse, enz…

● Topregio voor actieve beleving: wandelen, skiën, fi etsen, kajakken, paardrijden, 
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Met welk doel wilt u investeren om van te genieten?
● Koopt u een terrein om in te beleggen en later door te verkopen?

● Koopt u een terrein om er later een woning of villa op te bouwen?

● Bewaart u deze woning een tijdlang om te verhuren? 

● Of koopt en (ver)bouwt u voor eigen gebruik of activiteit (gîtes, B&B,…)?

● Of verkoopt u deze woning meteen om een meerwaarde te realiseren?

● Kan uw voorkeur ook uitgaan naar te renoveren vastgoedobjecten?

● Of kiest u ervoor om puur te beleggen in projectgronden?

● … om er dan zelf een project op te ontwikkelen als bouwpromotor?

● … of om als investeerder te investeren in projectontwikkeling?

“ Wat ook de reden van uw aankoop mag zijn, wij moedigen u graag aan in het zoek- en 
verwervingsproces van uw (vastgoed)investering”.

Wederzijds engagement

Wederzijds engagement
Onze klanten mogen van ons verwachten dat we vanuit onze deontologische plicht 
handelen: objectief studiemateriaal ter beschikking stellen, periodiek inlichten over de 
vastgoed marktwaarden, aanreiken van opportuniteiten, inzetten van eigen netwerk 
t.b.v. specifi eke vastgoedvragen (juridisch, fi scaal, technisch, architectuur,…)

“Samen” met de klant doorlopen we 
een “Project fl ow” in verschillende stappen!

STAP 1: In de oriëntatiefase brengen we via de Key-Questions uw Zoekcriteria in kaart en checken 

we de haalbaarheid v/h project  

STAP 2: We gaan actief op zoek binnen ons aanbod of via een 

“Zoekopdracht” welke match het best past bij uw criteria

STAP 3: In de Aankoopbegeleiding van uw vastgoed coördineren we de aankoopprocedures en 

dossierverplichtingen: offre-d’achat, compromis de Vente, (ver)bouwaanvraag, Acte de Vente, … 

STAP 4: In de Doorverkoopopdracht van uw vastgoed, leggen we de verkoopdoelen en verkoop-

strategie vast.

STAP 5: In de (Ver)bouwbegeleiding coördineren we het (ver)bouwproces van Bouwconcept, over 

goedkeuring bouwaanvraag, tot de werfopvolging naar de oplevering.

“Bent u klaar om van uw investering te genieten”?

INZICHTEN
VERWERVEN

MOTIVATIE
VINDEN

STRATEGIE
DOORLOPEN

GENIETEN
V/H PROCES
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ESPACE
A r d e n n e s  &  P r o v e n c e

Luikersteenweg 380, 
3920 LOMMEL
Tel.: +32(0)489 411 447 
werner@ardennesetprovence.be
www.ardennesetprovence.be


