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‘JA, DAT IS NATUURLIJK WEL EEN HOOGTE

punt: tien jaar! Toen ik in januari 2007 vol 
enthousiasme begon had ik dat echt niet 
gedacht. Ik had een appartement op één 
van de mooiste plekjes van Nice, ik ging 
deels in Nederland wonen en dacht dat 
het geen gek idee was om m’n apparte
ment tijdens die periodes te verhuren. 
De belangstelling was zó overweldigend 
dat vrienden en kennissen met een 
woning in ZuidFrankrijk dat ook wel 
wilden. Mondopmond reclame deed de 
rest. Voor ik het wist had ik een serieus 
bedrijf!’ 

 Mensen een fijne vakantie  
bezorgen
En dat groeide als kool. Villa Soraya 

is inmiddels allang een gevestigde 
naam en niet meer weg te denken uit 
ZuidFrankrijk. Uit Italië, Spanje en Grie
kenland ook niet meer intussen, want 
ook daar heeft Villa Soraya heerlijke hui
zen en appartementen in de aanbieding 
in fraaie streken die nog niet zijn platge
lopen door het massatoerisme. Monique 
selecteert haar aanbod streng. Een 
bijzondere locatie, een perfect interieur, 
ze heeft er, zoals dat heet ‘oog voor’.

Monique: ‘Ik wil het nét even 
anders, ik wil mensen juist dat beetje 
extra kunnen bieden, zodat ze dankzij 
mij een geweldige vakantie hebben. Ik 
heb gewoond en gewerkt in de Perzische 
Golf, in Venetië, in Florence en vanzelf
sprekend in ZuidFrankrijk. Ik heb flink 
wat van de wereld gezien, maar het 
zuiden van Europa is toch écht wel “the 
place to be”. Schitterende natuur, schil

Villa Soraya en V.I.key: 
de perfecte match

Van toplocatie-selectie en meet & greet tot schoonmaak

Tien jaar alweer bestaat Villa Soraya in januari 2017! Feest dus, bij 
het faciliterende bedrijf van Monique de Ruiter dat een verblijf aan 
de Côte d’Azur tot een onvergetelijke ervaring maakt. De mooiste 
luxueuze villa’s, de prettigste betaalbare appartementen op de 
beste plekjes: Monique regelt het allemaal. Want persoonlijke 
dienstverlening, dáár draait het om. Al tien jaar lang.

V I L L A  S O R A Y A  E N  V . I . K E YP U B L I  I N F O

derachtige dorpjes, bruisende steden, 
het “joie de vivre” van de lokale bevol
king … Heerlijk toch als je mensen dankzij 
je eigen kennis en ervaring een onverge
telijke vakantie kunt bezorgen.’

Samen met V.I.Key
En zorgeloos, want Villa Soraya 

werkt inmiddels samen met V.I.Key rental 
property management, onder leiding 
van de zeer enthousiaste Engelse Tara 
Gee. Opgegroeid in België en ook perfect 
Engels en Franstalig. Zij zorgt ervoor 
dat huiseigenaren een ‘meet & greet’ en 
schoonmaak in het pakket hebben. Wat 
wel zo prettig is voor huurders, maar ook 
voor huiseigenaren. V.I.Key zorgt ervoor 
dat het huis of appartement te allen tijde 
in topconditie is en blijft. We ontvangen 

iedere gast op het afgesproken tijdstip. 
En we hebben een uitgebreide portfolio 
met zorgvuldig geselecteerde technici 
die op elk gewenst moment eventu
ele problemen kunnen oplossen. Het 
toegewijde en meertalige V.I.Keyteam 
staat 24/7/365 voor u klaar. V.I.Key biedt 
bovendien een servicepakket op maat 
voor zowel huiseigenaren als gasten.  
Kijk voor meer informatie maar op  
www.vikey.fr of bel met +33 7 77 39 41 91.

Geheel vernieuwde website
Monique: ‘Ik merk echt na al deze 

jaren dat mijn aanpak werkt en dat 
we een zeer grote groep vaste klanten 
hebben opgebouwd die ons – en niet te 
vergeten ons advies – vertrouwen. Vaak 
word ik al eind augustus gebeld met een 
zoekopdracht. Die cliënten hebben zelf 
absoluut geen zin om al die boekings
sites af te struinen. En ze weten dat ik 
ook daadwerkelijk elke accommodatie 
bezoek en er vaak een nachtje blijf sla
pen: het is heel belangrijk om te zien hoe 
je ontvangen wordt, dat geeft ook een 
goed idee over hoe straks mijn klanten 
verwelkomd zullen worden.’

‘En zo bouw ik tegelijkertijd ook 
een zeer goed contact op met de eige
naren. Intussen ben ik natuurlijk altijd 
op zoek naar nieuwe accommodaties, 

naar enthousiaste huiseigenaren die 
hun woning bij mij willen onderbrengen. 
Dat is gratis, ik vraag geen “fee”. Ik wil 
gewoon voor iedereen de juiste “match” 
maken.’

Dat zal vast lukken, begin decem
ber gaat de geheel vernieuwde site 
van Villa Soraya de lucht in. Om vraag 
en aanbod nóg beter op elkaar af te 
stemmen. Met vertrouwde én nieuwe 
bestemmingen in ZuidFrankrijk (het hele 
gebied tussen Menton en Toulon), in Italië 
(Toscane, Sorrento kust en Napels), in 
Spanje (Ibiza) en in Griekenland (Lefkas).

O ja, die naam, Villa Soraya …? 
Monique, met een brede glimlach: 

‘Vanwege mijn goede herinneringen aan 
het MiddenOosten. Bovendien woonde 
de Perzische prinses Soraya een groot 
deel van haar leven in Frankrijk. En zo 
kwam alles weer samen.’

Meer informatie en boekingen: 
www.villasoraya.com, telefoon  
+31 6 23 91 52 19.

Monique de Ruiter

Tara Gee


