
TE KOOP:
6, Rue de l’Ounié 
SAVINES LE LAC
Vraagprijs € 1.249.000 k.k.
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Ruim familiehuis in het 
Zuid-Franse Savines le Lac

Deze villa is gelegen aan het Lac de Serre 
Ponçon, het grootste stuwmeer van Europa. 
Een ideale omgeving voor watersporters, zeer 
populair bij kitesurfers, maar ook erg geliefd 
bij fietsers en wandelaars. Het gezellige dorp 
Embrun ligt op minder dan 10 km afstand. 

Vanuit het huis loopt u binnen enkele minuten 
naar diverse bakkers, een kwaliteitsslager, res-
taurants, een kleine supermarkt en apotheek. 
De oever van het meer ligt op loopafstand. In 
de winter kunt u skiën op nog geen 30 minuten 
rijden. Eén van de bergstations kunt u vanuit 
het huis zien liggen. Hiervandaan gaat een lift 
vanuit de overkant van het meer direct naar 
boven.
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La maison grosse

De woning ligt in een nette villawijk in een 
glooiende omgeving, op ca. 800 meter hoog-
te. Er is voldoende parkeergelegenheid op 
de oprit en er kunnen twee auto’s geparkeerd 
worden onder een overdekte opstelplaats. 
Tevens is er een ruime garage geïntegreerd in 
de kelder van de woning. Hier is tevens ruimte  
voor opslag van allerlei dagelijkse benodigd-

heden zoals fietsen, ski’s, surfboards, voor-
raadkamer en wasruimten. Zelfs een wijnkel-
der. Het huis is zodanig ingericht dat het door 
meerdere gebruikers gelijktijdig edoch separaat 
van elkaar gebruikt kan worden. Een gezamen-
lijke entreepartij biedt zowel toegang tot de wo-
ning op de begane grond, als naar het trappen-
huis dat naar het bovengelegen appartement 
leidt. Dit appartement kan verhuurd worden of 
in gebruik zijn bij familie, vrienden, etc.
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Tuin met zwembad

Er zijn twee ruime terrassen; een terras aan 
de voorzijde van de villa met ruimte voor een 
grote lounge set, en een terras aan de kant 
van het meer. Dit terras biedt een prachtig uit-
zicht en hier kunt u heerlijk ontbijten, lunchen, 
dineren of gewoon van de natuur en de ver-
gezichten genieten. De tuin is fraai aangelegd 
met vaste beplanting welke vanaf het voorjaar 
tot het najaar in prachtige bloei staat met lila 
en paarse kleuren. Tevens bevinden zich in de 
tuin fruitbomen zoals appels, peren, perziken, 

abrikozen, pruimen en druiven. 
Aansluitend aan het terras ligt een groot zwem-
bad met een afmeting van 9 x 5 meter, om-
heind door een laag hekwerk en bereikbaar via 
een afsluitbare poort (dit in verband met veilig-
heid kleine kinderen). Het bad is zowel open 
als bedekt te gebruiken door middel van een 
uitschuifbaar daksysteem. Dit daksysteem fun-
geert tevens als natuurlijke verwarmingsbron, 
waarbij temperaturen van 27 graden en meer 
haalbaar zijn. Aan de rand van het zwembad 
is voldoende ruimte voor meerdere ligbedden 
welke ideaal op de zon gesitueerd zijn.
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Kenmerken

Vraagprijs:    € 1.249.000 k.k. 
Aanvaarding:    In overleg
Adres:     6, Rue de l’Ounié; 05160 Savines le Lac, Frankrijk
Kadastraal bekend:   sectie AC, perceelnummer 90
Perceeloppervlak:    1.078 m2

Gebruiksoppervlak wonen:  ca. 343 m2

Overige inpandige ruimte:  ca. 121 m2

Aantal kamers:   11
Aantal slaapkamers:   8

Bouwjaar:    2008
Isolatie:    Volledig geïsoleerd
Beglazing:    Dubbele beglazing
Verwarming:    Elektrische centrale verwarming met vloerverwarming op  
     begane grond en 1e etage; op overige verdiepingen 
     elektrische radiatoren; houtkachel als bijverwarming
Warmwater:     Per appartement een elektrische boiler van 300 liter, beide  
     keukens hebben een aparte kleine close-in    
     warmwaterboiler
Energielabel:    niet bekend  
Ligging tuin:    Rondom, glooiend 
Garage:     Inpandige garage voorzien van een elektrisch bedienbare  
     deur; volledig geïsoleerd en verwarmd

Savines Le Lac is goed bereikbaar. Vanaf de 
vliegvelden Marseille of Nice 2 respectievelijk 
3 uur autorijden via een adembenemende 
route langs het stuwmeer.

Savines le Lac

Nice

Marseille

Lyon

6 Rue de l’Ounié
Savines le Lac

Gap Embrun

Les Orres
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Indeling

Souterrain
Zoals in de inleiding al beschreven is de kel-
der groot. Het omvat een garage waar mini-
maal twee auto’s opgesteld kunnen worden, 
de technische ruimte, die tevens gelegen-
heid geeft tot wassen en drogen, alsmede 
twee ruime bergingen. Hier bevinden zich 
ook de warmwatervoorzieningen. Daarnaast 
is er nog een slaapkamer, een badkamer 
voorzien van sauna, douche en wastafel, en 
er is een separaat toilet.

Dan is er ook nog een wijnkelder, welke in-
dien gewenst nog vergroot kan worden, door 
het weghakken van de rotsen.
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Begane grond
Middels een fraaie trap over het perceel be-
reikt u de hoofdentree, welke toegang geeft 
tot het beganegrond appartement. Dit appar-
tement is zeer ruim van opzet en heeft twee 
ruime slaapkamers, een grote badkamer met 
douche, toilet en een groot wasmeubel als-
mede een gastentoilet. Tevens is er nog een 
ruimte voor wasmachine en droger.

De woonkamer is groot, en middels een vaste 
wand, met barzit verbonden met de ruime 
keuken die voldoende voorzien is van appa-
ratuur, te weten koelkast met vriesvak, aan-
recht met spoelbak, afwasmachine, vierpits 
elektrische kookplaat, hete luchtoven. Verder 
veel kastruimte. De toegangshal is tevens de 
opgang naar het bovengelegen appartement 
en tegelijk de trap naar het ondergelegen 
keldergedeelte.
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Eerste verdieping
Het bovengelegen appartement is als volgt 
ingedeeld: U komt via de vaste trap in een 
centrale hal met een separaat toilet. Deze 
hal geeft toegang tot een grote woonkamer 
met open keuken die zich uitstrekt over 
de gehele lengte van het appartement. De 
woonkamer biedt u een schitterend uitzicht 
over het stuwmeer en de bergen er om heen. 
De sneeuwgrens is zeer goed zichtbaar bij 
onze opname. Er zijn twee ruime slaapka-
mers, een badkamer met ruime douche en 
dubbele wastafels.

Vanuit de woonkamer is een open trap naar 
de bovenste verdieping.
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Tweede verdieping
Via de trap bereikt men een open ruimte 
die vrij in te delen is. Tevens zijn er nog een 
drietal slaapkamers en een badkamer met 
douche, wastafel en toilet. Ideaal voor kinde-
ren die zo geheel zelfstandig in hun wensen 
kunnen voorzien.

Alle ruimten worden van daglicht voorzien 

door ruime dakramen. Vanuit de beide verdie-
pingen is het uitzicht over het meer optimaal.

Er bevinden zich in de twee woonkamers 
comfortabele zithoeken met open haard.  Als 
een verlengstuk van de woonkamer is een 
eetgedeelte met grote tafel. De beide keukens 
zijn voorzien van moderne apparatuur en 
daardoor volledig uitgerust.

Technische gegevens

Het huis is uitermate vakkundig voorzien van 
technische installaties. Bovendien is alles op 
een meer dan keurige wijze afgewerkt en ver-
dekt in speciaal hiervoor gecreëerde ruimten 
per etage schakelbaar en instelbaar.

Verwarming: Begane grond en 1e etage, 
vloerverwarming (water), opgewarmd door 2 
kleine elektrische cv’s; Andere ruimtes met 
elektrische radiatoren.
Warmwater: Per appartement een elektrische 
boiler van 300 liter, beide keukens hebben 
daarnaast nog een aparte kleine close-in 
warmwaterboiler.
Zwembad wordt middels een abri (kap) dus-

danig verwarmd zodat men er vanaf begin 
mei tot eind september kan zwemmen. De 
kap kan ‘s zomers terug worden geschoven 
als het water boven de 30 graden komt. In 
het souterrain is de bedieningsruimte van de 
benodigde apparatuur. Het zwembad blijft 
schoon middels zoutoplossing (10% van wat 
men in zeewater aantreft), geen chloor dus.

Keukens zijn voorzien van elektrische kook-
platen.

Voor het geval het wat killer wordt in het voor- 
en naseizoen zijn er twee houtkachels aanwe-
zig, in elk appartement één.
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Unieke kans

Een paar goede redenen om een dergelijk 
huis te kopen in de streek:

Klimaat
Als je vanuit Nederland naar het zuiden van 
Frankrijk rijdt richting Gap en Savines le Lac, 
dan vindt er een wisseling plaats van klimaat. 
Ca 100 km. ten zuiden van Grenoble passeer 
je een van de passen, Col de la croix haute of 
Col bayard en je laat de invloed van de Atlan-
tische oceaan achter je en komt in het klimaat 
van de Middellandse zee. Dit betekent zon! 
Ruim 300 dagen per jaar.

Water en bergen
Na Gap richting Italië vind je één van de 
grootste stuwmeren van Europa, Lac de serre 
ponton, 20 km. lang en ca 1 km. breed. Een 
Eldorado voor watersportliefhebbers.
In de middag ontstaat er een mooie lokale 
wind van west naar oost over het meer zodat 
er volop gezeild en gesurfd kan worden.

Het meer ligt vriendelijk tussen de bergen van 
de zuidelijke Alpen, in de kop van de geliefde 
Provence. Naast watersport leent het gebied 
zich voor mooie wandel- en fietstochten in de 
bergen.

La maison grosse, de villa
Het huis valt op door zijn grootte (la maison 
grosse noemen de Fransen het) en de ligging: 
een prachtig uitzicht vanuit het huis of één van 
de terrassen op het meer en de bergen. In de 
zomer is het een genot om in uw eigen zwem-
bad lekker af te koelen want de temperatuur 
loopt regelmatig op tot boven de 30 graden 
Celsius.
Het huis is comfortabel, functioneel ingericht, 
onderhoudsvriendelijk door de tegelvloeren en 
de glad afgewerkte wanden.

Geschikt voor gelijktijdig of afzonderlijk ge-
bruik door meerdere gezelschappen/families.
Op loopafstand van het dorp, je kunt heel ge-
makkelijk alle boodschappen doen. De grote 
supermarkten zitten vlakbij in Embrun.
Het strand bij het meer, een basketbalveld en 
een speeltuintje voor de kleintjes, allemaal op 
loopafstand.
Omdat het huis boven de 700m ligt, in de zo-
mer weinig last van steekmuggen.

Wintersport
Vanaf december tot april kan er volop worden 
geskied in Les Orres en Reallon. Binnen een 
half uur staat u op de latten en in verbinding 
met prachtige ski-gebieden. Het dorp is een 
gezellige plek zowel in de zomer als winter.

Plattegronden
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Nadere informatie

Voor nadere informatie of een bezichtiging kunt u contact opnemen met Conduct Vastgoed:
Jan Willem ten Kley 
T: 071 3019121 
E: jw.tenkley@conductvastgoed.com
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