Village des Cigales

sfeervol vakantiepark
in Dordogne - Lot
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De regio
Uniek in alles
Waarom juist de Dordogneregio sinds jaar en dag zoveel liefhebbers
trekt? Omdat het één van de mooiste gebieden van Frankrijk is!
Het biedt alles: schitterend natuurschoon, rust en stilte, volop
recreatieve mogelijkheden, talloze toeristische attracties.
En vooral: veel charme, savoir-vivre en vriendelijkheid - la douce
France in haar beste vorm.

Natuurschoon en toerisme
De rivieren Dordogne, Lot en Garonne vloeien kriskras door de
streek. Geliefde plekken om te zwemmen en te kanoën.
Het landschap is bezaaid met al het moois dat te wensen is in
Frankrijk: lieflijke stadjes, sfeervolle terrasjes, kastelen, riviertjes,
restaurants, gezellige marktjes, fantastische uitzichten, culturele
bezienswaardigheden en natuurpracht.

Culinaire kunst
De culinaire kunst is internationaal vermaard. Kenners betitelen
de regio als “royaume de la gueule” (het koninkrijk van de mond).
Vooral de truffel, de canard, de paté de foie-gras en uiteraard de
wijnen zijn gewild.
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Heerlijk genieten in de omgeving
De streek is zo aantrekkelijk vanwege de uitnodigende mogelijkheden op
het gebied van cultuur, historie, natuur en ontspanning:
 Toeristische plaatsen: Puy L’Evèque, Pujols, Monpazier, Monflanquin,
Rocamadour, Sarlat, Cahors, Gourdon, St. Cere, Gramat, Domme,
St-Cirq-Lapopie, Penne d’Agennais, Montcuq, Lauzerte, en nog veel meer.
 Grotten: Lacave, Padirac, Presque; Châteaus: Bonaguil, Castelnaud,
Milandes (Josephine Baker), Fenelon; de tuinen van Manoir d’Eyrignac
en de grotwoningen van Gazelle.
 Avonturen/survival park Ecureuils, adelaar/uilen show Rocamadour,
aquarium du Périgord, Reptiland (grootste van Frankrijk).
 Wijngaarden Cahors en Bergerac en diverse beroemde wijnkastelen
 Diverse recreatiemeren en strandjes langs de rivieren Dordogne,
Lot en Garonne, meer dan 100 km wandelpaden in de omgeving
 Foie gras boerderijen.
 Kano Dordogne en Lot, wandel/fietstochten, diverse golfbanen, o.a. in
Villeneuve met 18 holes, Aquapark, VTT club (mountainbike), bioscoop
Cahors.

Het ideale klimaat
De Dordogne - Lot behoort tot de warmere streken van Frankrijk waar de
temperatuur in de zomer tot 35°C kan oplopen. Vanaf vroeg in het voorjaar
(april) tot diep in het najaar (november) kunt u buiten op het terras zitten.
De temperaturen schommelen dan rond de 18° C.
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de streek staat bij
uitstek bekend om de
enorme diversiteit aan
recreatiemogelijkheden
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Het park
Op de mooiste plek
Ten zuiden van Sarlat, temidden van de Cahors – wijngaarden,
ligt in een schitterende en toeristische streek het vakantiepark
Village des Cigales. Omringd door tal van toeristische plaatsjes en
“Les plus beaux villages de France” is het de ideale plek. Verken
samen of met de kinderen de omgeving, geniet van de gezellige
terrasjes en neem bij terugkomst een duik in het zwembad. Terwijl
de kinderen in de speeltuin zijn, gaat u tennissen of geniet u van
een glas wijn op het terras van het parkrestaurant. ’s Avonds gaat
de barbecue aan en geniet u tot in de late uurtjes van elkaar en
de lichtjes in de vallei.

Perfecte ligging
Het park Village des Cigales ligt op een heuveltop, even buiten
Mauroux, vlakbij mooie en toeristische plaatsen als Puy l’Evêque
en Fumel. Hier is alles te vinden wat u nodig heeft: diverse grote
supermarkten, winkelstraten met modewinkels, veel restaurants en
bars, een toeristenbureau, bakkers en souvenirwinkels. De dichtstbijzijnde grote stad is Villeneuve of Cahors, op een afstand van circa
45 minuten.
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Niemand
verveelt zich!
Sfeervol park met alle voorzieningen

Village des Cigales ligt op een mooi terrein van 11 hectare tussen
oude eiken op de top van een heuvel. Uiteraard is er in de centrale
gebouwen en in alle huizen wifi.
Het park heeft veel faciliteiten voor jong en oud. Er is een restaurant,
3 zwembaden met 3 glijbanen, een tennisbaan, volleybal, tafeltennis,
speeltuin, trampoline, pétanquebaan en een groot schaakbord.
Behoefte aan wat meer beweging? Er zijn lessen aquagym en fitness
apparatuur staat klaar. In het hoogseizoen is er de kidsclub waar
kinderen en tieners altijd met veel plezier naartoe gaan.
In het restaurant kan de regionale keuken geproefd worden. Maar
ook pizza’s, patat en snacks. Regelmatig zijn er thema-avonden en is
er een Spaanse of Italiaanse keuken of een barbecueavond.
Alleen een kopje koffie drinken of genieten van het heerlijke ijs is
uiteraard ook mogelijk. Voor de volgende dag kunnen er allerlei
soorten broodjes besteld worden. De gezellige bar is de ideale plaats
om kennis te maken met de gasten of andere eigenaren, of om van
een goed glas wijn te genieten.
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Receptie – gedreven beheerdersechtpaar
Er is een ervaren beheerderskoppel dat Nederlands, Frans en Engels spreekt.
Ze zijn zeer gedreven en maken het de gasten en eigenaren graag naar de
zin. Het restaurant wordt door hen beheerd en zij regelen alle diensten op
het park als onderhoud, schoonmaak, ontbijtservice, (bed)linnen. Uiteraard
zijn zij beschikbaar voor toeristische informatie.

Vakantiehuizen
Er staan 26 vakantiehuizen op het park. Deze worden al diverse jaren verhuurd tegen prima verhuurprijzen. Het zijn de volgende types:
 15 x 4–5 persoons huis “Cigale”, ca. 75m2, 2 slaapkamers
 4 x 4 persoons huis “Grillon”, ca. 55m2, 2 slaapkamers
 3 x 4 persoons huis “Papillon”, ca. 45m2, 2 slaapkamers
 4 x 2-4 persoons huis “Chemille”, ca. 30 m2, 1 slaapkamer + slaapbank

Dit zal u bevallen !
 bijzondere omgeving
 landelijke setting, volop privacy
 (overdekt) terras met tuinmeubilair
 woonkamer met zit- en eethoek
 volledige keuken met vaatwasser, koel - en diepvriescombinatie,
kookplaten, magnetron en koffiezetapparaat
 badkamer met douche en wastafel
 apart toilet
 parkeerplaats voor de auto
 alle aansluitingen zoals water, elektra en riolering
 wifi en TV met NL/BE/EN zenders
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type PapillioN

type Chenill

type Cigales

type Grillon
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Een vakantiehuis kopen
Het is bij de aankoop van een woning van groot belang om te letten op de kwaliteit van de woning, het

EIGEN GEBRUIK

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

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

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

voor het eigen gebruik van mijn woning als ik het in de verhuur geef.

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

Kan ik er dan zelf nog wel gebruik van maken? Uiteraard is

genieten van het park en zijn omgeving.

dat mogelijk. U bent de eigenaar en moet zich ook echt eigenaar
voelen. U geeft vroegtijdig door welke periodes u er zelf in wilt

VERTROUWEN

verblijven, de resterende periodes verhuren wij.

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.

TRANSPARANT

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

Een van de voorwaarden om een band van vertrouwen te laten

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

groeien is transparantie. Helder en inzichtelijk wordt verslag gedaan

dat er dan adequaat wordt opgetreden. Met andere woorden, u wilt het beheer van uw woning met een

van de beheer- en verhuuractiviteiten en van de opbrengsten en

goed gevoel en in vertrouwen uit handen kunnen geven.

kosten. In periodiek overleg met de eigenaren wordt het beleid
besproken en plannen voor de toekomst gemaakt.

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.
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vakantiehuisfrankrijktekoop.com
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Hoe verloopt het na de aankoop
DE START

ZORGELOOS TRAJECT

Na het tekenen van de promesse de vente (voorlopig koopcontract) zal de notaris deze eveneens tekenen

Wij begeleiden u graag van aankoop t/m sleuteloplevering voor een

waarna u per aangetekend schrijven het voorlopig koopcontract krijgt toegestuurd. Hierbij treft u tevens

zorgeloos traject! In alle gevallen zijn hier kosten van de notaris en

andere relevante stukken aan, zoals bijvoorbeeld de verkavelingstekening, het parkreglement, de beheer

de rechtbank aan verbonden.

overeenkomst, de verhuurovereenkomst 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. Zodra alle betalingen gedaan zijn, wordt de definitieve akte door de notaris
in uw bijzijn (of van uw vertegenwoordiger) getekend en bent u eigenaar van een woning in Frankrijk.

DE NOTARIS
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.

WIJ REGELEN ALLES
Indien u ervoor 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 of België te tekenen middels een volmacht (procuration) bij een notaris, 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 of België 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.
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VERKOOP / AGENCE DE VENTE
Select Makelaars
LJ Costerstraat 21
8141 GN Heino
+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.

