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Juridisch naslagwerk voor aspirant-kopers, huiseigenaren en erfgenamen  
die zich goed beslagen ten ijs op de Franse huizenmarkt wil begeven. 
 

Rob Smulders, directeur Mondi: “Mr Mireille Bosscher schrijft sinds 2015 columns  
en redactionele bijdragen voor Mondi. Haar praktijkervaring is zeer nuttig en  
leerzaam. Regelmatig kunnen wij als belangenorganisatie een beroep doen op  
Mireille Bosscher als er door leden vragen worden gesteld of een casus wordt  
voorgelegd in het landendossier Frankrijk. Feedback is altijd praktisch en nuttig  
net zoals de inhoud van het nieuwe boek.” 
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