
Domaine de Lanzac
49 (deels) gerealiseerde villa’s (vrijstaand en geschakeld)
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Op een van de mooiste plekken in de Dordogne ligt het  

autoluwe vakantiepark “Domaine de Lanzac”. Centraal  

gelegen tussen Rocamadour en Sarlat is het dè ideale plek 

voor een heerlijke vakantie. Samen of met de kinderen erop 

uit om de omgeving te verkennen, te genieten van de gezellige 

terrasjes en bij terugkomst een duik in het zwembad nemen 

alwaar u een schitterend uitzicht heeft over de vallei. Terwijl 

u tennist, spelen de kinderen in het speeltuintje en  ‘s avonds 

kunt u - in een op het park gelegen restaurant - genieten van 

een heerlijke maaltijd, bereid met lokale producten. 

Comfortabele villa’s 
in één van Frankrijk’s meest  
geliefde streken
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De omgeving 
schatkamer van cultuur

Waarschijnlijk is er geen andere rivier in Frankrijk die door zo’n  

gevarieerd landschap en langs zo’n verscheidenheid aan  

geologische formaties stroomt als de Dordogne. Hij ontspringt  

in de diepe granieten kloven van het Massif Central en als hij 

uiteindelijk samenvloeit met de Garonne is hij bijna 3 km breed. 

Deze streek, favoriet bij met name de Nederlandse en Belgische 

toerist, heeft enorm veel te bieden. De grotten van Lascaux 

vertellen ons veel over onze voorouders, de plaats Sarlat - met meer 

middeleeuwse, renaissance- en 17e-eeuwse gevels dan enig andere 

stad in Frankrijk -  en de betoverende schoonheid van de bedevaarts-

plaats Rocamadour, zijn slechts enkele voorbeelden.  De hele 

streek rond Domaine de Lanzac is een grote belevenis van de 

Franse sfeer: de bijzondere dorpjes, de mooie uitzichten, de 

gezellige terrasjes, de prima regionale keuken, de uitgestrekte 

wijngaarden en de burchten en kastelen. Je raakt in deze streek 

nooit uitgekeken!
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De plaatsen Périgueux en Sarlat, vooral bekend om hun markten, 

bieden een scala aan bezienswaardigheden. U kunt er terecht voor 

vrijwel alle typische locale producten. De Dordogne is bij uitstek een 

streek waar lekker eten hoog in het vaandel staat. Een uitspraak van 

Koning Hendrik IV:   “Een goede keuken en goede wijnen maken 

samen een paradijs op aarde” waarmee hij verwees naar de  

gevarieerde keuken van Zuidwest Frankrijk. De truffels, vleeswaren 

en de pâtes de Périgord zijn daar goede voorbeelden van. 

Iets verder weg, ongeveer 1 uur rijden richting het noorden, ligt de 

stad Limoges die bekend staat om zijn eeuwenoude porcelein-

productie. In zuidelijke richting - op zo’n 45 minuten- ligt de stad 

Cahors waar de rivier de Lot een natuurlijke slotgracht vormt om 

deze eeuwenoude fascinerende stad. Toulouse - een echte aanrader 

voor de liefhebber -  is de grootste stad in de omgeving.  

De stad kent zo’n 25 jaarlijks terugkerende festivals op het gebied 

van muziek, kunst en film. 

Het Franse leven
er is zoveel te ontdekken
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DE OMGEVING VANAF HET WATER 

De Dordogne is een van de langste rivieren in Frankrijk met een 

lengte van ca. 500 km. Vanaf het Massif Central, vanuit de samen-

voeging van de Dorde en de Dogne stroomt de rivier door de  

departementen Puy-de-Domme, Corrèze, Dordogne en Gironde 

naar de Atlantische oceaan. Voor veel toeristen is de Dordogne een 

grote uitdaging om per kano of kayak te bevaren. Rustig peddelend 

langs steile rotswanden en kiezelsteenstranden door de ongerepte 

natuur. Vanaf de talloze verhuurlocaties zijn schitterende tochten te 

maken.

De streek de Dordogne is daarnaast ook een heerlijk wandelgebied. 

In de dorpen zijn vaak vanuit het centrum (“Le Bourg”: centrum van 

het dorp, dorpsplein) wandelroutes uitgezet (Petites Randonnées, 

Circuits) die langs de mooiere gedeeltes in de omgeving voeren 

en weer bij het beginpunt uitkomen. Daarnaast zijn er de Grandes 

Randonnées, dit zijn de langere routes die ook van dorp naar dorp 

voeren. De routes zijn vrij toegankelijk.

Ontspannen
een scala aan mogelijkheden
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Uw voordelen

	Nederlandstalige begeleiding

	Villa’s zijn al gerealiseerd

	Geschikt voor permanente bewoning 
(maar mag geen vestigings/postadres zijn)

	Verhuurmogelijkheden aanwezig

	Veel algemene voorzieningen

		Beheerders ter plaatse
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Carignan
vloeroppervlakte 85 m2

overdekt terras 14,40 m2
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SPECIFICATIES 

TYPE CARIGNAN:

Begane grond

Woonkamer 36,83 m2

Keuken 9,98 m2

Slaapkamer 1 12,80 m2

Slaapkamer 2 10,20 m2

Badkamer (bad + douchecabine) 5,86 m2

Hal 2,57 m2

Gang 4,13 m2

Toilet 1,82 m2

Bewoonbaar opp. 84,19 m2

Terras overdekt  14.40 m2

Deze woning met het terras aan de voorzijde 

is gebouwd op de kavels: 1, 5, 42

Deze woning met het terras aan de achterzijde 

is gebouwd op de kavels: 17, 22, 32, 36, 45

Begane grond (terras voorzijde)

Begane grond (terras achterzijde)
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Merlot
vloeroppervlakte 85 m2

overdekt terras 14,40 m2
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SPECIFICATIES  

TYPE MERLOT:

Begane grond

Woonkamer 28,93 m2

Keuken 9,20 m2

Slaapkamer 1 12,80 m2

Slaapkamer 2 10,20 m2

Slaapkamer 3 9,93 m2

Badkamer (bad + douchecabine) 5,86 m2

Hal 2,80 m2

Gang 2,16 m2

Toilet 1,82 m2

Bewoonbaar opp. 83,70 m2

Terras overdekt  14.40 m2

Deze woning met het terras aan de voorzijde 

is gebouwd op de kavels: 3, 7, 9, 29, 31, 50, 48

Deze woning met het terras aan de achterzijde 

is gebouwd op de kavels: 17, 22, 32, 36, 45

Begane grond (terras achterzijde)

Begane grond (terras voorzijde)
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Syrah
vloeroppervlakte 112 m2

overdekt terras 14,40 m2
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SPECIFICATIES 

TYPE SYRAH:

Begane grond

Woonkamer 33,02 m2

Keuken 8,42 m2

Slaapkamer 1 13,23 m2

Badkamer (douche) 3,67 m2

Hal 2,13 m2

Gang 2,04 m2

Toilet 1,51 m2

1e Verdieping

Slaapkamer 2 8,64 m2

Slaapkamer 3 8,83 m2

Badkamer (bad) 4,03 m2

Toilet 1,37 m2

Overloop 2,54 m2

Bewoonbaar opp. 89,43 m2

Terras overdekt  14.40 m2

Deze woning met het terras aan de voorzijde 

is gebouwd op de kavels: 4, 8, 10, 11, 30, 38, 39

Deze woning met het terras aan de achterzijde 

is gebouwd op de kavels: 12, 18, 21, 33, 37

Begane grond 

1e Verdieping

Begane grond 

1e Verdieping
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Cinsault
vloeroppervlakte 140 m2

overdekt terras 14,40 m2

18 |  domaine de lanzac



SPECIFICATIES 

TYPE CINSAULT:

Begane grond

Woonkamer 33,02 m2

Keuken 8,42 m2

Slaapkamer 1 13,23 m2

Badkamer (douche) 3,67 m2

Hal 2,13 m2

Gang 2,04 m2

Toilet 1,51 m2

1e Verdieping

Slaapkamer 2 15,03 m2

Slaapkamer 3 10,73 m2

Slaapkamer 4 11,94 m2

Badkamer (bad) 7,58 m2

Toilet 1,32 m2

Overloop 2,43 m2

Bewoonbaar opp. 113,05 m2

Terras overdekt  14.40 m2

Deze woning met het terras aan de voorzijde 

is gebouwd op de kavels: 2, 6, 41, 47

Deze woning met het terras aan de achterzijde 

is gebouwd op de kavels: 12, 18, 21, 33, 37

Begane grond (terras voorzijde)

1e Verdieping

Begane grond (terras achterzijde)

1e Verdieping

Begane grond (terras voorzijde)

1e Verdieping

Begane grond (terras achterzijde)

1e Verdieping
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VILLA’S:

• bungalow 4-persoons “Carignan”

• bungalow 6-persoons “Merlot” (vrijstaand en geschakeld)

• Villa 6-persoons “Syrah” (vrijstaand en geschakeld)

• Villa 8-persoons “Cinsault” (vrijstaand en geschakeld)

• alle villa’s zijn voorzien van: wasmachine/droger, koelkast,  

vaatwasser, magnetron/gril, overdekt terras en wifi + digitale TV

PARKFACILITEITEN:

•  receptie (Nederlands, Frans & Engels)

•  3 openluchzwembaden (ca. 340 m²)

•  ligstoelen en parasols op het zonneterras

•  centrale parkeerplaats (gratis)

•  animatie hoogseizoen (NL)

•  voetbal/-speelveld, tennisbaan, tafeltennis

•  spelkamer met o.a. tafeltennis, flipper, videogames/biljart

•  speeltuintje / speelkamer bij het restaurant voor de kleintjes

• indoorspeelplaats en vergroting speeltuin (in fase2)

RESTAURANT:

• panoramaterrassen

• wisselende kaart gebaseerd op lokale en regionale producten en 

specialiteiten uit de Dordogne/Lot, zoals eend, ganzenlever, de 

wijnen uit de Bergerac, de Pecharmante en de Cahors

• eenvoudige gerechten zoals hamburgers, pasta’s en pizza’s

• speciale menu’s voor vegetariërs en kinderen

• brood- / ontbijt- service, afhaalmenu’s

• drankjes en kleine snacks in de bar

• groot scherm in de bar voor belangrijke sportevenementen
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VERHUURCONCEPT

Indien u voor het verhuurconcept kiest, bestaat de mogelijkheid om 

bij nieuwbouwwoningen de totale Franse TVA terug te krijgen, dit 

geldt ook als u als privépersoon de vakantiewoning koopt. De TVA 

bedraagt 20%.

 

VERMOGEN

Heeft u eigen geld gespaard en u wilt dat gebruiken voor de aan-

koop van het onroerend goed in Frankrijk, dan vervalt de vermo-

gensheffing in Nederland. Deze belasting is in Frankrijk vrijgesteld 

tot 1,3 miljoen euro. Hiermee heeft u het eerste rendement al te 

pakken. Daarentegen bestaat er de plus-value in Frankrijk. Dit is een 

belasting op de gerealiseerde winst bij verkoop. Ook het erfrecht in 

Frankrijk is van toepassing.

 

Over al deze punten kunt u bij onze fiscalist terecht. Mocht u hier 

meer over willen weten, laat het ons dan weten.

FINANCIERING

In Frankrijk zijn diverse banken die particulieren een financiering 

aanbieden bij de aankoop van een vakantiewoning. Dit kan tot 75% 

van de aankoopkosten van de woning, uiteraard zijn de persoonlijke 

omstandigheden van de koper bepalend. De rente over de financie-

ring in Frankrijk ligt meestal lager dan in Nederland. Wel is belang-

rijk om te weten dat het bijna altijd een lening moet zijn op basis 

van annuïteit zodat er tijdens de looptijd afgelost wordt. Wij kunnen 

u helpen aan een goede hypotheekadviseur maar uiteraard bent u 

geheel vrij in uw keuze.

 

FRANSE REKENING

Het is aan te raden een bankrekening in Frankrijk te openen om 

bijvoorbeeld het water en de elektriciteit automatisch van deze 

rekening te betalen. 

 

FISCALITEIT EN BELASTING

Ieder land heeft zijn eigen regels, zo ook Frankrijk. Voor verdere  

informatie over de regelingen in Frankrijk raden wij u aan om  

contact op te nemen met een fiscalist. Wij brengen u graag in  

contact met een van onze relaties.

Financiële aspecten
meer over een huis kopen in Frankrijk!
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AANKOOP WONING

In eerste instantie zoekt u op ons park een woning uit. Er is voldoende 

keuze uit geschakelde of vrijstaande woningen, met of zonder 

verdieping. De woningen  staan op eigen grond, zijn compleet 

ingericht en hebben een aangelegde tuin. In de prijslijst staat de 

verschillende type woningen, de kavelgrootte en de individuele 

prijzen vermeld.

 

Na het tekenen van de promesse de vente (voorlopig koopcontract) 

zal de notaris deze eveneens tekenen waarna u per aangetekend 

schrijven het voorlopig koopcontract krijgt toegestuurd. Hierbij treft 

u tevens andere relevante stukken aan, zoals bijvoorbeeld de 

splitsingstekening, het park reglement, de beheerovereenkomst etc. 

Na ontvangst van deze stukken heeft u 10 dagen de tijd om alles 

nog eens rustig door te lezen en als u met de documenten akkoord 

gaat dan dient de aanbetaling van 10% gedaan te worden op de 

rekening van de Franse notaris. Na ontvangst van de gelden maakt 

de notaris de authentieke akte op en zal tevens, indien nodig, een 

verklaring van geen gebruik van het voorkeursrecht van de gemeente 

aanvragen. Zodra alle betalingen gedaan zijn, wordt de definitieve 

akte door de notaris in uw bijzijn of op basis van uw volmacht 

getekend en bent u vervolgens eigenaar van een woning in Frankrijk. 

Aankoop woning
het draaiboek 
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De notaris stuurt dan na enkele dagen een attestation (bewijs van 

aankoop) toe. Dit document kunt u gebruiken als bewijs voor de 

verzekering.  

Afhankelijk van het kadaster in Frankrijk, alwaar de aankoop van de 

woning wordt geregistreerd, kan het wel 8 tot 10 maanden duren 

alvorens u een kopie van de authentieke akte zal ontvangen.

 

Indien u er voor kiest om naar Frankrijk af te reizen om ter plekke bij 

de Franse notaris het contract te tekenen dan dient u de Franse taal 

goed machtig te zijn anders moet de notaris een tolk inschakelen 

waaraan kosten zijn verbonden die voor uw rekening zullen komen. 

Als alternatief bieden wij u de mogelijkheid aan, om in Nederland te 

tekenen middels een volmacht (procuration) bij notaris Bosse in 

Blaricum, zodat u niet naar Frankrijk hoeft af te reizen. Deze volmacht 

wordt na ondertekening van u in het bijzijn van de notaris naar een 

Rechtbank in Nederland gestuurd die een apostille afgeeft voor de 

volmacht. Een apostille is een bevestiging van de rechtbank van de 

handtekening van de notaris. Dit is verplicht in Frankrijk.

 

Het lijkt misschien complex maar het werkt erg goed en makkelijk   

u hoeft dan niet meer naar Frankrijk af te reizen. Wij zijn u hierbij 

graag van dienst, maar de keuze is uiteraard geheel aan u.  

In alle gevallen zijn hier kosten van de notaris en de rechtbank aan 

verbonden. 

GOED OM TE WETEN

Mocht u na het lezen van deze brochure meer informatie willen 

ontvangen dan kunt u ons vanzelfsprekend altijd bellen of mailen. 

Indien u de locatie en de modelwoningen wilt bezoeken dan kunt u 

via ons kantoor een afspraak inplannen waarna wij ervoor zorgen 

dat u op de locatie wordt ontvangen en de benodigde uitleg krijgt.

 

TUIN

De woningen worden met een beperkte tuinaanleg opgeleverd. Om 

het groene en autoluwe karakter te behouden is er een bij de entree 

gelegen centrale parkeerplaats. Mocht u overwegen een afscheiding 

te willen plaatsen dan zal dat altijd een groene haag moeten zijn. 

Het is namelijk niet toegestaan om tussen de onderlinge kavels 

schuttingen te plaatsen.

 

AFSCHEIDING

Om de kavel van iedere woning vast kunnen te stellen, wordt er op 

iedere hoek van de kavel een markeerpaaltje geplaats zodat 

duidelijk is welke stuk grond bij welke koper behoort.
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Het is bij de aankoop van een woning van groot belang om te letten op de kwaliteit van de woning, het 

park, de faciliteiten en de omgeving. Van niet minder belang is het om te kijken naar de beheer- en 

verhuurorganisatie die zorgdraagt voor uw woning. Niet alleen in het begin, maar ook op de middellange 

en lange termijn moet het voor u en uw huurders een genot zijn om in uw woning te verblijven en te 

genieten van het park en zijn omgeving.

VERTROUWEN

FranceComfort Vakantieparken, met parken in de Provence, Dordogne, Languedoc, Lot, Ariège en 

Poitou-Charentes, weet met haar ca. 15 jaar ervaring precies waar u als eigenaar behoefte aan heeft.  

U wilt dat tijdens uw afwezigheid goed voor uw chalet wordt gezorgd, dat het onderhoud op tijd plaats 

vindt, dat de tuin er keurig verzorgd bij ligt, dat uw huurders zich correct gedragen en zo niet, dat er dan 

adequaat wordt opgetreden. Met andere woorden, u wilt het beheer van uw woning met een goed gevoel 

en in vertrouwen uit handen kunnen geven.

VERHUUR

De meeste eigenaren kiezen ervoor om hun woning te verhuren, bijvoorbeeld het hele jaar of alleen het 

hoogseizoen. Op die manier zijn de kosten gedekt, is er rendement op de investering en geniet u tijdens 

uw eigen verblijf van een gratis vakantie. FranceComfort verhuurt uw woning in samenwerking met  

diverse Europese touroperators. Het actieve marketingbeleid heeft een relatief hoge bezettingsgraad als 

resultaat. Het professioneel en klantgericht optreden zorgt voor hoge Zoover-scores en veel terugkerende 

gasten.

EIGEN GEBRUIK

Mogelijk is dit een belangrijke vraag voor u: wat zijn de gevolgen 

voor het eigen gebruik van mijn nieuwbouwwoning als ik het in de 

verhuur geef en de betaalde TVA terugkrijg. Kan ik er dan zelf nog 

wel gebruik van maken? De Franse overheid geeft uiteraard niet 

zomaar de betaalde TVA terug. Het is een stimuleringsmaatregel om 

eigenaren te motiveren om hun huis te gaan verhuren wat weer 

allerlei voordelen voor de overheid oplevert. Binnen de wettelijke 

kaders is echter heel veel mogelijk. In het voor- en naseizoen kunt u 

zelf voor een groot gedeelte gebruik maken van uw woning. Wilt u (of 

uw kinderen) toch een keer in het hoogseizoen gebruikmaken van 

uw woning dan is dat geen probleem? Want dit is mogelijk tegen 

geringe kosten. Binnen de wettelijke kaders doen wij er alles aan om 

ervoor te zorgen dat u zich als eigenaar ook echt eigenaar voelt.

TRANSPARANT

Een van de voorwaarden om een band van vertrouwen te laten 

groeien is transparantie. Helder en inzichtelijk wordt verslag gedaan 

van de beheer- en verhuuractiviteiten en van de opbrengsten en 

kosten. In periodiek overleg met de eigenaren wordt het beleid 

besproken en plannen voor de toekomst gemaakt. 

FranceComfort Vakantieparken
de sfeer van Frankrijk, het comfort van thuis !
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VERKOOP / AGENCE DE VENTE

Select Makelaars

Loolaan 14

7315 AA Apeldoorn

+31 (0)85 - 303 28 45

info@select-makelaars.nl

www.select-makelaars.nl

BEHEER- EN VERHUURORGANISATIE /

AGENCE DE LOCATION

FranceComfort Vakantieparken

24200 St. André d’Allas - Sarlat France

www.francecomfort.com 

Hoewel deze brochure met uiterste zorg is samengesteld, kunnen hieraan 

geen rechten worden ontleend.


