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grandes villas de france heest  in zijn huidige 
catalogus zo’n 170 vakantiewoningen staan, de ene 
al mooier dan de andere. grote nieuwigheid: er zijn 
ook chalets bij in de franse alpen (Megève, 
courchevel, etc.) die zowel ’s zomers als ’s winters 
verhuurd worden. de recent opgestarte ‘ligne 
exclusive’ omvat dan weer villa’s met veel charme of 
een uitzonderlijke ligging.
“in tegenstelling tot de grote boekingscentra willen 
wij op mensenmaat blijven werken en beperken wij 
ons aanbod, zodat we een gepersonaliseerde service 
kunnen verlenen. Zo staat er voor de klanten die in 
onze villa’s verblijven een leuk welkomstgeschenk 
klaar: kaarsen en een lekkere fl es wijn.”grandes villas de france ligt in pole po-

sition voor wat betrest  het aanbod va-
kantievilla’s in de provence en langs de 
azurenkust. dit komt mede dankzij hun 
rigoureuze selectieaanpak. “Wij zoeken 
villa’s die verleiden door hun architec-
tuur, hun charme en hun kwaliteitsni-
veau”, stelt gerard schouten, een van 
de stichters. “Onze gasten moeten zich 
bevoorrecht voelen en omringd met alle 
denkbare luxe en comfort. Onze mede-

werkers zijn gespecialiseerd in het door-
gronden van de verwachtingen van de 
klant. Zij staan klaar om op specifi eke 
vragen te antwoorden en alle wensen in 
te lossen. Wij zijn de link tussen de klant 
die op zoek is naar een vakantievilla en 
de eigenaar die op zoek is naar huurders. 
Onze formules zijn soepel en zo opgevat 
dat zij rekening houden met de datums 
waarop de eigenaar zijn villa persoonlijk 
wil gebruiken.”

GRANDES VILLAS DE FRANCE IS MARKTLEIDER VOOR DE VERHUUR 

VAN VAKANTIEHUIZEN MET EEN GEPERSONALISEERDE SERVICE. HET 

AANBOD IS UNIEK. UW BESTE KEUZE VOOR EEN DROOMPASSAGE IN 

HET FRANSE ZUIDEN.. 
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U bent eigenaar van een villa in het Franse zuiden? Contacteer dan 
Grandes Villas de France. Dit kan telefonisch + 32 11 96 04 94 
of via mail: Contact@GrandesVillasdeFrance.be
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