een dorpje in Frankrijk

Project in ontwikkeling:
La Chasseigne is een klein dorpje in Frankrijk,
bestaande uit 24 woningen, 1 centrale
ontmoetingsruimte en 5 bouwpercelen.
Bijna alle woningen zijn permanent voor
langere termijn verhuurd aan Nederlanders.
Zij hebben de vrijheid om tot zekere hoogte,
hun gehuurde aan te passen naar wens. Door
het opgestelde gedragsreglement kunnen
alle bewoners plezierig verblijven.
Het grootste gedeelte van la Chasseigne
heeft een woon en recreatie bestemming
(Lotissement). Op de grond buiten het
lotissement mogen wel agrarische activiteiten
plaatsvinden.

Te Koop:
Bouwjaar:

1900

Perceeloppervlak: 81.266 m2
In Lotissement: 55.290 m2
Bebouwd:
2.912 m2

La Chasseigne
86290 Thollet
Poitou-Charentes / Vienne
Frankrijk

Er zijn nog veel mogelijkheden tot groei.
Zo zijn er nog 5 bouwkavels en de
ontmoetingsruimte heeft geen vaste vorm.
Kortom een goed draaiend project, waar met
extra ontwikkelingen, nog meer opbrengsten
uit te halen valt.

contact@chasseigne.nl

-

tel. 0486-464135

-

www.chasseigne.nl

“Sinds 1995 werk ik met plezier aan dit droomdorpje.
Samen met mijn gezin en andere Hollandse pioniers
hebben we veel avonturen beleeft.
Maar nu wordt het tijd om het stokje over te dragen.”
Frans Verstegen

De gebouwen maken deel uit van
voormalige boerderijen en staan op ca. 8
hectaren. Alle percelen zijn ontsloten middels
verharde paden en men kan gebruik maken
van de aangelegde parkeerplaatsen en een
wandelroute door het park.
Ligging: La Chasseigne ligt op de top van een
heuvel, met daaromheen agrarisch gebied.
Dicht bij natuurpark de Brennen.
La Chasseigne ligt op 75 km. afstand van
Poitiers en 86 km. van Limoges.
Klimaat: De temperatuur is normaal
gesproken in het voor- en najaar ca. 10
graden hoger dan in Nederland. De winter is
mild en mede daardoor kun je er prima
overwinteren. Het perceel ligt op 181 meter
NAP, de lucht ijl en gezond.
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www.chasseigne.nl

