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Huren en verhuren van een huis in Frankrijk; juridische, fiscale en praktische
aspecten bij huur en verhuur van onroerend goed in Frankrijk.
Rob Smulders, directeur Mondi: “Dit boek is als naslagwerk inderdaad onmisbaar
voor Nederlanders en Belgen die een woning in Frankrijk willen huren of verhuren. Voorzien van veel
praktische achtergrondinformatie kan Mondi het boek 'Huren en verhuren van een huis in Frankrijk'
van harte aanbevelen."
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