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64 weekend24en25september2016

aandeCostaBlanca
wordenverkocht
aanbuitenlanders

MARINAALTA
Denia 2.049 - 1.669

Jávea 2.422 - 1.917

Benitachell 2.311 - 1.607

Benissa 2.445 -967

Moraira 2.941 - 2.770

Calpe 2.032 - 1.878

ElsPoblets 1.640 - 1.499

ElVergel 1.192 - 1.027

MARINABAIXA
Altea 2.362 - 1.972

Alfaz del Pi 1.808 - 1.951

Benidorm 2.044 - 1.990

Finestrat 1.826 - 1.697

Villajoyosa 2.116 - 1.563

Cala deVillajoyosa 1.505 - 1.693

L’ALACANTI
El Campello 1.817 - 1.848

SanJuan deAlicante 1.473 - 1.232

AlicanteCity 1.638 - 1.371

BAIXVINALOPÓ
Arenales del Sol 1.641 - 1.959

GranAlacant 1.452 - 1.411

SantaPola 1.614 - 1.486

ElcheSur 1.354 - 1.106

BAIXSEGURA
Guardamar 1.468 - 1.475

LaMata 1.960 - 1.628

Torrevieja 1.597 - 1.239

PuntaPrima 2.486 -2.180

PlayaFlamenca 1.599 - 1.357

LaZenia 1.887 - 1.509

CaboRoig 3.974 - 1.584

AguaMarina 2.388 -2.296

Dehesa deCampoamor 2.581 - 1.886

Mil Palmeras 2.039 - 1.827

Pueblo Latino 1.626 - 1.679

Torre de laHoradada 1.761 -1.750

ElMojon 1.926 - 1.580

Villamartin 1.793 - 1.430

Lomas deCampoamor 2.878 - 1.567

Lomas deCaboRoig 2.071 - 1.547

LaRegia 2.735 - 1.490

LosBalcones/LosAltos 1.682 - 1.343

LosAlmendros 1.532 - 1.399

In deze tabel staat per gemeente telkens de prijs
per vierkante meter vermeld.Het eerste cijfer
slaat op de waarde van een woning,het tweede
op die van een appartement.

Prijzenper
gemeente

BJÖRN COCQUYT

jaarkochtenweer zo’n8.500 twee-
deverblijven.Hoewelde tijdvande
megasoldenvoorbij is, liggende
prijzenervandaagnogaltijd laag.
Voorweiniggeld, kun jeeigenaar
wordenvaneennieuwbouwineen
moderne stijl endiekanswillen
veelmensenniet laten liggen.
«Deprijzen inSpanje zittennogal-
tijd43,7procentonderhet record-
peil van2007enamper3,7procent
bovenhetabsolutedieptepuntvan
decrisis.Weverwachtendateen
kleine stijgingzichzaldoorzetten,
maar zelfsdanzalhet vastgoednog
een langeperiodeheelbetaalbaar
blijven», vertelt LeenVermeulen
vanHipEstates.DeBelgische
marktleider aandeCostaBlanca liet
eengrondigmarktonderzoekuit-
voerenwaaruitblijktdatdemarkt
vandaag stabiel is.Het enigegevaar
is eenmogelijkebrexit, omdatde
Brittendemeeste tweedeverblij-
venaandeCostaBlancakopen.

Vergelijken loont
WijBelgenstaanopdevijfdeplaats,
watenormisvoor zo’nklein land.
Wehebbenerbijna inonseentje
voorgezorgddatdeprijzenaande
CostaBlancahet felst gestegenzijn
indebuurt vanOrihuela. Inge-
meentenzoals LaZenia, PlayaFla-
mencaenPuntaPrimawerdhet
vastgoedgemiddeld12,3procent
duurder. «Wiehier vandaag iets
koopt, zal dewaardevanzijnhuisof
appartement zekernogzien toene-
men.Doordenabijheidvanhet
strandeneengrootwinkelcentrum
éndehogeconcentratie aan land-
genotenzit je indeze regioook
goedals jewilt verhuren.»
Indedriedorpen ligtdevraagprijs
vooreenwoninggemiddeldop

Volgendweekendwordt inBrussel
debeursvoor tweedeverblijvenSe-
condHomegeorganiseerdendie
zalweeropheelwatbelangstelling
kunnenrekenen.De laatste jaren is
deverkoopvan tweedeverblijven
immers fors toegenomen.Geld
brengtopeenspaarboekjenietsop
envastgoed is eenveiligebeleg-
ging.Wellicht zullener tegeneind
2016meerdan400.000Belgen
naasthuneigenwoningeldersnog
een flat of huishebben.Bij hetbe-
ginvandeeeuwwarenerdatnog
maar310.000.De stijging is vooral
tewijtenaandeaankoopvanbui-
tenlandsvastgoedendan indeeer-
steplaats inSpanje.

Superkoopjes
Tijdensdecrisis kreegdevastgoed-
marktophet Iberisch schiereiland
enormeklappen,metals gevolgdat
er superkoopjes te rapenvielen.
DaarheeftdeBelggretiggebruik
vangemaakt,want inamperdrie

isdegemiddeldprijsdie
eenbuitenlanderbetaalt
voorzijntweedeverblijf

Morairavoorflats,
CaboRoigvoorvilla’s

betaal je inhetnoordenvan
deCostaBlanca,dateenpak
duurder isdanhetzuiden

(1.132,30euro/m2)

7op 10
huizen/flats € 133.475

Benissavoorflats,
ElVergelvoorwoningen

Deprijzen zitten nog altijd
43,7%onder het record van
2007 en amper 3,7%boven
het dieptepunt vande crisis

LeenVermeulen(HipEstates)

duurst

goedkoopst

€1.460,7/m2

Indeeerste zesmaanden

vandit jaarhebbenmeerdan

1.500Belgeneen tweedeverblijf

gekocht in Spanje endanvooral aandeCosta

Blanca.Naar schatting 35.000 landgenoten

hebbener al eenhuisof appartement. Eenmarkt-

onderzoekbrengtdewaardedaarvannu inkaart.

Ditisee
tweedeverb
deCostaB

waard

Calpe

Moraira

Benitachelli

Denia

ets

Jávea

Samenstelling en tekst:Björn Cocquyt

€245.000

COSTABLANCA NOORD

SANJUAND’ALICANTE

65
weekend24en25september2016

1.991euro/m2, vooreenapparte-
ment isdat1.682euro/m2.Dat is
nogeeneindonderdeduurstege-
meenten. «InCaboRoig zijndehui-
zendehelft duurderdan inPlaya
Flamencaennochtans ishet indie
laatstegemeenteevenmooi.Niet
veel verderbetaal je inDehesade
Campoamor ruim500euro/m2

meer, omdater eengolfdomein is.
InhetnaburigedorpMil Palmeras
zit je vrijwel evendichtbij alles én is
hetvastgoedeenstukgoedkoper.
Vergelijken loontdusenhet zorgt
erookvoordat je als koper sterker

in je schoenenstaat als jedemarkt
instapt.»
Vermeulenwaarschuwtwelvoor
degoedkoopstegemeentes, zoals
Benissa,waareenappartement
amper967euro/m² staat geprijsd.
«Hetgaatvaakomverouderdvast-
goed.Watben jedanmeteenkoop-
je als jenadienmoetopdraaien
voordegemeenschappelijkeaan-
koopvaneennieuwe lift of een
zwembad?»

Vanaf €535.000
FINESTRAT

Dit is een nieuwe verkaveling
met zestien luxevilla’s.Ze heb-
ben allemaal vier slaapkamers
en vijf badkamers,waarvan
telkens één beneden.De
slaapkamers beschikken alle-
maal over een terras.Vanuit de
woonkamer kijk je uit op het
zwembad,dat mee in de prijs
zit,net als de aanleg van de
omheinde tuin en minstens
twee autostaanplaatsen.De
prijzen schommelen tussen
de 535.000 en 630.000 euro.
Het strand bevindt zich op
8 km.Nabij steden zoals Altea
en Benidorm en verschillende
golfdomeinen.

INFO
Oppervlaktes:vanaf 190 m2

(bewoonbaar) en 473 m2 (per-
ceel)
Brussel op 1.847 km
Makelaar:
www.hipestates.com
en 03/283 87 87

Vanaf € 139.000
PUNTAPRIMA

€269.000

COSTA BLANCA ZUID

ORIHUELA

Vrijstaande villa op een mooi
perceel in een rustige omge-
ving naast een golfterrein.De
indeling is praktisch,met een
rechthoekige leefruimte,met
grote ramen die uitgeven op
het ruime terras,en een U-vor-
mige keuken.Beneden is er
ook een slaapkamer met ei-
gen badkamer.De twee slaap-
kamers boven delen een bad-
kamer en terras.Het zwembad
zit nog niet in de prijs inbegre-
pen.Ligt op 5 km van het
stadscentrum en op 8 km van
het strand.

INFO
Oppervlaktes: 124 m2

(bewoonbaar) en 408 m2

(perceel)
Brussel op 1.931 km
Makelaar:
www.casaspanje.be
en 0476/41 63 51

Bij dit project heb je keuze uit
verschillende types apparte-
menten:een gelijkvloerse met
twee slaap- en badkamers
met inloopdouche,tuintje en
terras,een duplex met dezelf-
de indeling en een groot dak-
terras of een drieslaapkamer-
appartement.De prijzen
schommelen tussen de
139.000 en 167.000 euro.Voor
een autostaanplaats betaal je
10.000 euro.Naast een ge-
meenschappelijk zwembad is
er ook een uitgebreide well-
ness met jacuzzi,sauna,fit-
ness...Dicht bij de stranden.

INFO
Oppervlaktes:vanaf 63 m2

(bewoonbaar) en 29 m2 (ter-
ras/tuin).
Brussel op 1.919 km
Makelaar:
www.hipestates.com
en 03/283 87 87

Residentie Alborada is een
gloednieuw complex met 62
appartementen met één,
twee of drie slaapkamers.
Deze flat is een penthouse op
de negende verdieping en be-
schikt over twee slaapkamers
met elk een eigen badkamer.
Naast een zwembad en een
tuin is er voor de bewoners
ook nog een putting green.
De ligging is ideaal voor wie
graag een bruisende stad als
Alicante (op 100 meter) in-
duikt en wil zonnebaden op
het strand (400 m).

INFO
Oppervlaktes: 102 m2

(bewoonbaar) en 65 m2

(solarium)
Brussel op 1.888 km
Makelaar:
www.casaspanje.be
en 0476/41 63 51

In eendorp betaal je soms
500 euro/m2meer omdat
er een golfdomein is.
Kijk daaromeens in de
gemeente ernaast die
ook alles te biedenheeft

LeenVermeulen(HipEstates)
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LaRegia 2.735 - 1.490

LosBalcones/LosAltos 1.682 - 1.343

LosAlmendros 1.532 - 1.399

In deze tabel staat per gemeente telkens de prijs
per vierkante meter vermeld.Het eerste cijfer
slaat op de waarde van een woning,het tweede
op die van een appartement.

Prijzenper
gemeente

BJÖRN COCQUYT

jaarkochtenweer zo’n8.500 twee-
deverblijven.Hoewelde tijdvande
megasoldenvoorbij is, liggende
prijzenervandaagnogaltijd laag.
Voorweiniggeld, kun jeeigenaar
wordenvaneennieuwbouwineen
moderne stijl endiekanswillen
veelmensenniet laten liggen.
«Deprijzen inSpanje zittennogal-
tijd43,7procentonderhet record-
peil van2007enamper3,7procent
bovenhetabsolutedieptepuntvan
decrisis.Weverwachtendateen
kleine stijgingzichzaldoorzetten,
maar zelfsdanzalhet vastgoednog
een langeperiodeheelbetaalbaar
blijven», vertelt LeenVermeulen
vanHipEstates.DeBelgische
marktleider aandeCostaBlanca liet
eengrondigmarktonderzoekuit-
voerenwaaruitblijktdatdemarkt
vandaag stabiel is.Het enigegevaar
is eenmogelijkebrexit, omdatde
Brittendemeeste tweedeverblij-
venaandeCostaBlancakopen.

Vergelijken loont
WijBelgenstaanopdevijfdeplaats,
watenormisvoor zo’nklein land.
Wehebbenerbijna inonseentje
voorgezorgddatdeprijzenaande
CostaBlancahet felst gestegenzijn
indebuurt vanOrihuela. Inge-
meentenzoals LaZenia, PlayaFla-
mencaenPuntaPrimawerdhet
vastgoedgemiddeld12,3procent
duurder. «Wiehier vandaag iets
koopt, zal dewaardevanzijnhuisof
appartement zekernogzien toene-
men.Doordenabijheidvanhet
strandeneengrootwinkelcentrum
éndehogeconcentratie aan land-
genotenzit je indeze regioook
goedals jewilt verhuren.»
Indedriedorpen ligtdevraagprijs
vooreenwoninggemiddeldop

Volgendweekendwordt inBrussel
debeursvoor tweedeverblijvenSe-
condHomegeorganiseerdendie
zalweeropheelwatbelangstelling
kunnenrekenen.De laatste jaren is
deverkoopvan tweedeverblijven
immers fors toegenomen.Geld
brengtopeenspaarboekjenietsop
envastgoed is eenveiligebeleg-
ging.Wellicht zullener tegeneind
2016meerdan400.000Belgen
naasthuneigenwoningeldersnog
een flat of huishebben.Bij hetbe-
ginvandeeeuwwarenerdatnog
maar310.000.De stijging is vooral
tewijtenaandeaankoopvanbui-
tenlandsvastgoedendan indeeer-
steplaats inSpanje.

Superkoopjes
Tijdensdecrisis kreegdevastgoed-
marktophet Iberisch schiereiland
enormeklappen,metals gevolgdat
er superkoopjes te rapenvielen.
DaarheeftdeBelggretiggebruik
vangemaakt,want inamperdrie

isdegemiddeldprijsdie
eenbuitenlanderbetaalt
voorzijntweedeverblijf

Morairavoorflats,
CaboRoigvoorvilla’s

betaal je inhetnoordenvan
deCostaBlanca,dateenpak
duurder isdanhetzuiden

(1.132,30euro/m2)

7op 10
huizen/flats € 133.475

Benissavoorflats,
ElVergelvoorwoningen

Deprijzen zitten nog altijd
43,7%onder het record van
2007 en amper 3,7%boven
het dieptepunt vande crisis

LeenVermeulen(HipEstates)

duurst

goedkoopst

€1.460,7/m2

Indeeerste zesmaanden

vandit jaarhebbenmeerdan

1.500Belgeneen tweedeverblijf

gekocht in Spanje endanvooral aandeCosta

Blanca.Naar schatting 35.000 landgenoten

hebbener al eenhuisof appartement. Eenmarkt-

onderzoekbrengtdewaardedaarvannu inkaart.

Ditisee
tweedeverb
deCostaB

waard

Calpe

Moraira

Benitachelli

Denia

ets

Jávea

Samenstelling en tekst:Björn Cocquyt

€245.000

COSTABLANCA NOORD

SANJUAND’ALICANTE

65
weekend24en25september2016

1.991euro/m2, vooreenapparte-
ment isdat1.682euro/m2.Dat is
nogeeneindonderdeduurstege-
meenten. «InCaboRoig zijndehui-
zendehelft duurderdan inPlaya
Flamencaennochtans ishet indie
laatstegemeenteevenmooi.Niet
veel verderbetaal je inDehesade
Campoamor ruim500euro/m2

meer, omdater eengolfdomein is.
InhetnaburigedorpMil Palmeras
zit je vrijwel evendichtbij alles én is
hetvastgoedeenstukgoedkoper.
Vergelijken loontdusenhet zorgt
erookvoordat je als koper sterker

in je schoenenstaat als jedemarkt
instapt.»
Vermeulenwaarschuwtwelvoor
degoedkoopstegemeentes, zoals
Benissa,waareenappartement
amper967euro/m² staat geprijsd.
«Hetgaatvaakomverouderdvast-
goed.Watben jedanmeteenkoop-
je als jenadienmoetopdraaien
voordegemeenschappelijkeaan-
koopvaneennieuwe lift of een
zwembad?»

Vanaf €535.000
FINESTRAT

Dit is een nieuwe verkaveling
met zestien luxevilla’s.Ze heb-
ben allemaal vier slaapkamers
en vijf badkamers,waarvan
telkens één beneden.De
slaapkamers beschikken alle-
maal over een terras.Vanuit de
woonkamer kijk je uit op het
zwembad,dat mee in de prijs
zit,net als de aanleg van de
omheinde tuin en minstens
twee autostaanplaatsen.De
prijzen schommelen tussen
de 535.000 en 630.000 euro.
Het strand bevindt zich op
8 km.Nabij steden zoals Altea
en Benidorm en verschillende
golfdomeinen.

INFO
Oppervlaktes:vanaf 190 m2

(bewoonbaar) en 473 m2 (per-
ceel)
Brussel op 1.847 km
Makelaar:
www.hipestates.com
en 03/283 87 87

Vanaf € 139.000
PUNTAPRIMA

€269.000

COSTA BLANCA ZUID

ORIHUELA

Vrijstaande villa op een mooi
perceel in een rustige omge-
ving naast een golfterrein.De
indeling is praktisch,met een
rechthoekige leefruimte,met
grote ramen die uitgeven op
het ruime terras,en een U-vor-
mige keuken.Beneden is er
ook een slaapkamer met ei-
gen badkamer.De twee slaap-
kamers boven delen een bad-
kamer en terras.Het zwembad
zit nog niet in de prijs inbegre-
pen.Ligt op 5 km van het
stadscentrum en op 8 km van
het strand.

INFO
Oppervlaktes: 124 m2

(bewoonbaar) en 408 m2

(perceel)
Brussel op 1.931 km
Makelaar:
www.casaspanje.be
en 0476/41 63 51

Bij dit project heb je keuze uit
verschillende types apparte-
menten:een gelijkvloerse met
twee slaap- en badkamers
met inloopdouche,tuintje en
terras,een duplex met dezelf-
de indeling en een groot dak-
terras of een drieslaapkamer-
appartement.De prijzen
schommelen tussen de
139.000 en 167.000 euro.Voor
een autostaanplaats betaal je
10.000 euro.Naast een ge-
meenschappelijk zwembad is
er ook een uitgebreide well-
ness met jacuzzi,sauna,fit-
ness...Dicht bij de stranden.

INFO
Oppervlaktes:vanaf 63 m2

(bewoonbaar) en 29 m2 (ter-
ras/tuin).
Brussel op 1.919 km
Makelaar:
www.hipestates.com
en 03/283 87 87

Residentie Alborada is een
gloednieuw complex met 62
appartementen met één,
twee of drie slaapkamers.
Deze flat is een penthouse op
de negende verdieping en be-
schikt over twee slaapkamers
met elk een eigen badkamer.
Naast een zwembad en een
tuin is er voor de bewoners
ook nog een putting green.
De ligging is ideaal voor wie
graag een bruisende stad als
Alicante (op 100 meter) in-
duikt en wil zonnebaden op
het strand (400 m).

INFO
Oppervlaktes: 102 m2

(bewoonbaar) en 65 m2

(solarium)
Brussel op 1.888 km
Makelaar:
www.casaspanje.be
en 0476/41 63 51

In eendorp betaal je soms
500 euro/m2meer omdat
er een golfdomein is.
Kijk daaromeens in de
gemeente ernaast die
ook alles te biedenheeft

LeenVermeulen(HipEstates)

SPANJE

en
blijfaan

Blanca
d

Fo
to

’s
RV

Santa Pola

Guardamar

Gran Alacant

Arenales del Sol

ALICANTE

San Juan de Alicante

El Campello

Villajoyosa

Benidorm

Finestrat
Alfaz del Pi

Altea

El Verger

Els Poble

Benissa

Mil Palmeras

Torre de la Horadada
Pueblo Latino

El Mojon

Dehesa De Campoamor
Lomas De Campoamor Cabo Roig

La Regia

Playa Flamenca

Punta Prima

Los Altos

Torrevieja

Los Almendros
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AguaMarina

La Zenia

64 weekend24en25september2016

aandeCostaBlanca
wordenverkocht
aanbuitenlanders

MARINAALTA
Denia 2.049 - 1.669

Jávea 2.422 - 1.917

Benitachell 2.311 - 1.607

Benissa 2.445 -967

Moraira 2.941 - 2.770

Calpe 2.032 - 1.878

ElsPoblets 1.640 - 1.499

ElVergel 1.192 - 1.027

MARINABAIXA
Altea 2.362 - 1.972

Alfaz del Pi 1.808 - 1.951

Benidorm 2.044 - 1.990

Finestrat 1.826 - 1.697

Villajoyosa 2.116 - 1.563

Cala deVillajoyosa 1.505 - 1.693

L’ALACANTI
El Campello 1.817 - 1.848

SanJuan deAlicante 1.473 - 1.232

AlicanteCity 1.638 - 1.371

BAIXVINALOPÓ
Arenales del Sol 1.641 - 1.959

GranAlacant 1.452 - 1.411

SantaPola 1.614 - 1.486

ElcheSur 1.354 - 1.106

BAIXSEGURA
Guardamar 1.468 - 1.475

LaMata 1.960 - 1.628

Torrevieja 1.597 - 1.239

PuntaPrima 2.486 -2.180

PlayaFlamenca 1.599 - 1.357

LaZenia 1.887 - 1.509

CaboRoig 3.974 - 1.584

AguaMarina 2.388 -2.296

Dehesa deCampoamor 2.581 - 1.886

Mil Palmeras 2.039 - 1.827

Pueblo Latino 1.626 - 1.679

Torre de laHoradada 1.761 -1.750

ElMojon 1.926 - 1.580

Villamartin 1.793 - 1.430

Lomas deCampoamor 2.878 - 1.567

Lomas deCaboRoig 2.071 - 1.547

LaRegia 2.735 - 1.490

LosBalcones/LosAltos 1.682 - 1.343

LosAlmendros 1.532 - 1.399

In deze tabel staat per gemeente telkens de prijs
per vierkante meter vermeld.Het eerste cijfer
slaat op de waarde van een woning,het tweede
op die van een appartement.
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ben allemaal vier slaapkamers
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telkens één beneden.De
slaapkamers beschikken alle-
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koopt, zal dewaardevanzijnhuisof
appartement zekernogzien toene-
men.Doordenabijheidvanhet
strandeneengrootwinkelcentrum
éndehogeconcentratie aan land-
genotenzit je indeze regioook
goedals jewilt verhuren.»
Indedriedorpen ligtdevraagprijs
vooreenwoninggemiddeldop

Volgendweekendwordt inBrussel
debeursvoor tweedeverblijvenSe-
condHomegeorganiseerdendie
zalweeropheelwatbelangstelling
kunnenrekenen.De laatste jaren is
deverkoopvan tweedeverblijven
immers fors toegenomen.Geld
brengtopeenspaarboekjenietsop
envastgoed is eenveiligebeleg-
ging.Wellicht zullener tegeneind
2016meerdan400.000Belgen
naasthuneigenwoningeldersnog
een flat of huishebben.Bij hetbe-
ginvandeeeuwwarenerdatnog
maar310.000.De stijging is vooral
tewijtenaandeaankoopvanbui-
tenlandsvastgoedendan indeeer-
steplaats inSpanje.

Superkoopjes
Tijdensdecrisis kreegdevastgoed-
marktophet Iberisch schiereiland
enormeklappen,metals gevolgdat
er superkoopjes te rapenvielen.
DaarheeftdeBelggretiggebruik
vangemaakt,want inamperdrie

isdegemiddeldprijsdie
eenbuitenlanderbetaalt
voorzijntweedeverblijf

Morairavoorflats,
CaboRoigvoorvilla’s

betaal je inhetnoordenvan
deCostaBlanca,dateenpak
duurder isdanhetzuiden

(1.132,30euro/m2)

7op 10
huizen/flats € 133.475

Benissavoorflats,
ElVergelvoorwoningen

Deprijzen zitten nog altijd
43,7%onder het record van
2007 en amper 3,7%boven
het dieptepunt vande crisis

LeenVermeulen(HipEstates)

duurst

goedkoopst

€1.460,7/m2

Indeeerste zesmaanden

vandit jaarhebbenmeerdan

1.500Belgeneen tweedeverblijf

gekocht in Spanje endanvooral aandeCosta

Blanca.Naar schatting 35.000 landgenoten

hebbener al eenhuisof appartement. Eenmarkt-

onderzoekbrengtdewaardedaarvannu inkaart.

Ditisee
tweedeverb
deCostaB

waard

Calpe

Moraira

Benitachelli

Denia

ets

Jávea

Samenstelling en tekst:Björn Cocquyt

€245.000

COSTABLANCA NOORD

SANJUAND’ALICANTE

65
weekend24en25september2016

1.991euro/m2, vooreenapparte-
ment isdat1.682euro/m2.Dat is
nogeeneindonderdeduurstege-
meenten. «InCaboRoig zijndehui-
zendehelft duurderdan inPlaya
Flamencaennochtans ishet indie
laatstegemeenteevenmooi.Niet
veel verderbetaal je inDehesade
Campoamor ruim500euro/m2

meer, omdater eengolfdomein is.
InhetnaburigedorpMil Palmeras
zit je vrijwel evendichtbij alles én is
hetvastgoedeenstukgoedkoper.
Vergelijken loontdusenhet zorgt
erookvoordat je als koper sterker

in je schoenenstaat als jedemarkt
instapt.»
Vermeulenwaarschuwtwelvoor
degoedkoopstegemeentes, zoals
Benissa,waareenappartement
amper967euro/m² staat geprijsd.
«Hetgaatvaakomverouderdvast-
goed.Watben jedanmeteenkoop-
je als jenadienmoetopdraaien
voordegemeenschappelijkeaan-
koopvaneennieuwe lift of een
zwembad?»

Vanaf €535.000
FINESTRAT

Dit is een nieuwe verkaveling
met zestien luxevilla’s.Ze heb-
ben allemaal vier slaapkamers
en vijf badkamers,waarvan
telkens één beneden.De
slaapkamers beschikken alle-
maal over een terras.Vanuit de
woonkamer kijk je uit op het
zwembad,dat mee in de prijs
zit,net als de aanleg van de
omheinde tuin en minstens
twee autostaanplaatsen.De
prijzen schommelen tussen
de 535.000 en 630.000 euro.
Het strand bevindt zich op
8 km.Nabij steden zoals Altea
en Benidorm en verschillende
golfdomeinen.

INFO
Oppervlaktes:vanaf 190 m2

(bewoonbaar) en 473 m2 (per-
ceel)
Brussel op 1.847 km
Makelaar:
www.hipestates.com
en 03/283 87 87

Vanaf € 139.000
PUNTAPRIMA

€269.000

COSTA BLANCA ZUID

ORIHUELA

Vrijstaande villa op een mooi
perceel in een rustige omge-
ving naast een golfterrein.De
indeling is praktisch,met een
rechthoekige leefruimte,met
grote ramen die uitgeven op
het ruime terras,en een U-vor-
mige keuken.Beneden is er
ook een slaapkamer met ei-
gen badkamer.De twee slaap-
kamers boven delen een bad-
kamer en terras.Het zwembad
zit nog niet in de prijs inbegre-
pen.Ligt op 5 km van het
stadscentrum en op 8 km van
het strand.

INFO
Oppervlaktes: 124 m2

(bewoonbaar) en 408 m2

(perceel)
Brussel op 1.931 km
Makelaar:
www.casaspanje.be
en 0476/41 63 51

Bij dit project heb je keuze uit
verschillende types apparte-
menten:een gelijkvloerse met
twee slaap- en badkamers
met inloopdouche,tuintje en
terras,een duplex met dezelf-
de indeling en een groot dak-
terras of een drieslaapkamer-
appartement.De prijzen
schommelen tussen de
139.000 en 167.000 euro.Voor
een autostaanplaats betaal je
10.000 euro.Naast een ge-
meenschappelijk zwembad is
er ook een uitgebreide well-
ness met jacuzzi,sauna,fit-
ness...Dicht bij de stranden.

INFO
Oppervlaktes:vanaf 63 m2

(bewoonbaar) en 29 m2 (ter-
ras/tuin).
Brussel op 1.919 km
Makelaar:
www.hipestates.com
en 03/283 87 87

Residentie Alborada is een
gloednieuw complex met 62
appartementen met één,
twee of drie slaapkamers.
Deze flat is een penthouse op
de negende verdieping en be-
schikt over twee slaapkamers
met elk een eigen badkamer.
Naast een zwembad en een
tuin is er voor de bewoners
ook nog een putting green.
De ligging is ideaal voor wie
graag een bruisende stad als
Alicante (op 100 meter) in-
duikt en wil zonnebaden op
het strand (400 m).

INFO
Oppervlaktes: 102 m2

(bewoonbaar) en 65 m2

(solarium)
Brussel op 1.888 km
Makelaar:
www.casaspanje.be
en 0476/41 63 51

In eendorp betaal je soms
500 euro/m2meer omdat
er een golfdomein is.
Kijk daaromeens in de
gemeente ernaast die
ook alles te biedenheeft

LeenVermeulen(HipEstates)
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64 weekend24en25september2016

aandeCostaBlanca
wordenverkocht
aanbuitenlanders

MARINAALTA
Denia 2.049 - 1.669

Jávea 2.422 - 1.917

Benitachell 2.311 - 1.607

Benissa 2.445 -967

Moraira 2.941 - 2.770

Calpe 2.032 - 1.878

ElsPoblets 1.640 - 1.499

ElVergel 1.192 - 1.027

MARINABAIXA
Altea 2.362 - 1.972

Alfaz del Pi 1.808 - 1.951

Benidorm 2.044 - 1.990

Finestrat 1.826 - 1.697

Villajoyosa 2.116 - 1.563

Cala deVillajoyosa 1.505 - 1.693

L’ALACANTI
El Campello 1.817 - 1.848

SanJuan deAlicante 1.473 - 1.232

AlicanteCity 1.638 - 1.371

BAIXVINALOPÓ
Arenales del Sol 1.641 - 1.959

GranAlacant 1.452 - 1.411

SantaPola 1.614 - 1.486

ElcheSur 1.354 - 1.106

BAIXSEGURA
Guardamar 1.468 - 1.475

LaMata 1.960 - 1.628

Torrevieja 1.597 - 1.239

PuntaPrima 2.486 -2.180

PlayaFlamenca 1.599 - 1.357

LaZenia 1.887 - 1.509

CaboRoig 3.974 - 1.584

AguaMarina 2.388 -2.296

Dehesa deCampoamor 2.581 - 1.886

Mil Palmeras 2.039 - 1.827

Pueblo Latino 1.626 - 1.679

Torre de laHoradada 1.761 -1.750

ElMojon 1.926 - 1.580

Villamartin 1.793 - 1.430

Lomas deCampoamor 2.878 - 1.567

Lomas deCaboRoig 2.071 - 1.547

LaRegia 2.735 - 1.490

LosBalcones/LosAltos 1.682 - 1.343

LosAlmendros 1.532 - 1.399

In deze tabel staat per gemeente telkens de prijs
per vierkante meter vermeld.Het eerste cijfer
slaat op de waarde van een woning,het tweede
op die van een appartement.

Prijzenper
gemeente

BJÖRN COCQUYT

jaarkochtenweer zo’n8.500 twee-
deverblijven.Hoewelde tijdvande
megasoldenvoorbij is, liggende
prijzenervandaagnogaltijd laag.
Voorweiniggeld, kun jeeigenaar
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moderne stijl endiekanswillen
veelmensenniet laten liggen.
«Deprijzen inSpanje zittennogal-
tijd43,7procentonderhet record-
peil van2007enamper3,7procent
bovenhetabsolutedieptepuntvan
decrisis.Weverwachtendateen
kleine stijgingzichzaldoorzetten,
maar zelfsdanzalhet vastgoednog
een langeperiodeheelbetaalbaar
blijven», vertelt LeenVermeulen
vanHipEstates.DeBelgische
marktleider aandeCostaBlanca liet
eengrondigmarktonderzoekuit-
voerenwaaruitblijktdatdemarkt
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is eenmogelijkebrexit, omdatde
Brittendemeeste tweedeverblij-
venaandeCostaBlancakopen.
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€1.460,7/m2

Indeeerste zesmaanden

vandit jaarhebbenmeerdan

1.500Belgeneen tweedeverblijf

gekocht in Spanje endanvooral aandeCosta

Blanca.Naar schatting 35.000 landgenoten

hebbener al eenhuisof appartement. Eenmarkt-

onderzoekbrengtdewaardedaarvannu inkaart.

Ditisee
tweedeverb
deCostaB

waard

Calpe

Moraira

Benitachelli

Denia

ets

Jávea

Samenstelling en tekst:Björn Cocquyt

€245.000

COSTABLANCA NOORD

SANJUAND’ALICANTE

65
weekend24en25september2016

1.991euro/m2, vooreenapparte-
ment isdat1.682euro/m2.Dat is
nogeeneindonderdeduurstege-
meenten. «InCaboRoig zijndehui-
zendehelft duurderdan inPlaya
Flamencaennochtans ishet indie
laatstegemeenteevenmooi.Niet
veel verderbetaal je inDehesade
Campoamor ruim500euro/m2

meer, omdater eengolfdomein is.
InhetnaburigedorpMil Palmeras
zit je vrijwel evendichtbij alles én is
hetvastgoedeenstukgoedkoper.
Vergelijken loontdusenhet zorgt
erookvoordat je als koper sterker

in je schoenenstaat als jedemarkt
instapt.»
Vermeulenwaarschuwtwelvoor
degoedkoopstegemeentes, zoals
Benissa,waareenappartement
amper967euro/m² staat geprijsd.
«Hetgaatvaakomverouderdvast-
goed.Watben jedanmeteenkoop-
je als jenadienmoetopdraaien
voordegemeenschappelijkeaan-
koopvaneennieuwe lift of een
zwembad?»

Vanaf €535.000
FINESTRAT

Dit is een nieuwe verkaveling
met zestien luxevilla’s.Ze heb-
ben allemaal vier slaapkamers
en vijf badkamers,waarvan
telkens één beneden.De
slaapkamers beschikken alle-
maal over een terras.Vanuit de
woonkamer kijk je uit op het
zwembad,dat mee in de prijs
zit,net als de aanleg van de
omheinde tuin en minstens
twee autostaanplaatsen.De
prijzen schommelen tussen
de 535.000 en 630.000 euro.
Het strand bevindt zich op
8 km.Nabij steden zoals Altea
en Benidorm en verschillende
golfdomeinen.

INFO
Oppervlaktes:vanaf 190 m2

(bewoonbaar) en 473 m2 (per-
ceel)
Brussel op 1.847 km
Makelaar:
www.hipestates.com
en 03/283 87 87

Vanaf € 139.000
PUNTAPRIMA

€269.000

COSTA BLANCA ZUID

ORIHUELA

Vrijstaande villa op een mooi
perceel in een rustige omge-
ving naast een golfterrein.De
indeling is praktisch,met een
rechthoekige leefruimte,met
grote ramen die uitgeven op
het ruime terras,en een U-vor-
mige keuken.Beneden is er
ook een slaapkamer met ei-
gen badkamer.De twee slaap-
kamers boven delen een bad-
kamer en terras.Het zwembad
zit nog niet in de prijs inbegre-
pen.Ligt op 5 km van het
stadscentrum en op 8 km van
het strand.

INFO
Oppervlaktes: 124 m2

(bewoonbaar) en 408 m2

(perceel)
Brussel op 1.931 km
Makelaar:
www.casaspanje.be
en 0476/41 63 51

Bij dit project heb je keuze uit
verschillende types apparte-
menten:een gelijkvloerse met
twee slaap- en badkamers
met inloopdouche,tuintje en
terras,een duplex met dezelf-
de indeling en een groot dak-
terras of een drieslaapkamer-
appartement.De prijzen
schommelen tussen de
139.000 en 167.000 euro.Voor
een autostaanplaats betaal je
10.000 euro.Naast een ge-
meenschappelijk zwembad is
er ook een uitgebreide well-
ness met jacuzzi,sauna,fit-
ness...Dicht bij de stranden.

INFO
Oppervlaktes:vanaf 63 m2

(bewoonbaar) en 29 m2 (ter-
ras/tuin).
Brussel op 1.919 km
Makelaar:
www.hipestates.com
en 03/283 87 87

Residentie Alborada is een
gloednieuw complex met 62
appartementen met één,
twee of drie slaapkamers.
Deze flat is een penthouse op
de negende verdieping en be-
schikt over twee slaapkamers
met elk een eigen badkamer.
Naast een zwembad en een
tuin is er voor de bewoners
ook nog een putting green.
De ligging is ideaal voor wie
graag een bruisende stad als
Alicante (op 100 meter) in-
duikt en wil zonnebaden op
het strand (400 m).

INFO
Oppervlaktes: 102 m2

(bewoonbaar) en 65 m2

(solarium)
Brussel op 1.888 km
Makelaar:
www.casaspanje.be
en 0476/41 63 51

In eendorp betaal je soms
500 euro/m2meer omdat
er een golfdomein is.
Kijk daaromeens in de
gemeente ernaast die
ook alles te biedenheeft

LeenVermeulen(HipEstates)
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64 weekend24en25september2016

aandeCostaBlanca
wordenverkocht
aanbuitenlanders

MARINAALTA
Denia 2.049 - 1.669

Jávea 2.422 - 1.917

Benitachell 2.311 - 1.607

Benissa 2.445 -967

Moraira 2.941 - 2.770

Calpe 2.032 - 1.878

ElsPoblets 1.640 - 1.499

ElVergel 1.192 - 1.027

MARINABAIXA
Altea 2.362 - 1.972

Alfaz del Pi 1.808 - 1.951

Benidorm 2.044 - 1.990

Finestrat 1.826 - 1.697

Villajoyosa 2.116 - 1.563

Cala deVillajoyosa 1.505 - 1.693

L’ALACANTI
El Campello 1.817 - 1.848

SanJuan deAlicante 1.473 - 1.232

AlicanteCity 1.638 - 1.371

BAIXVINALOPÓ
Arenales del Sol 1.641 - 1.959

GranAlacant 1.452 - 1.411

SantaPola 1.614 - 1.486

ElcheSur 1.354 - 1.106

BAIXSEGURA
Guardamar 1.468 - 1.475

LaMata 1.960 - 1.628

Torrevieja 1.597 - 1.239

PuntaPrima 2.486 -2.180

PlayaFlamenca 1.599 - 1.357

LaZenia 1.887 - 1.509

CaboRoig 3.974 - 1.584

AguaMarina 2.388 -2.296

Dehesa deCampoamor 2.581 - 1.886

Mil Palmeras 2.039 - 1.827

Pueblo Latino 1.626 - 1.679

Torre de laHoradada 1.761 -1.750

ElMojon 1.926 - 1.580

Villamartin 1.793 - 1.430

Lomas deCampoamor 2.878 - 1.567

Lomas deCaboRoig 2.071 - 1.547

LaRegia 2.735 - 1.490

LosBalcones/LosAltos 1.682 - 1.343

LosAlmendros 1.532 - 1.399

In deze tabel staat per gemeente telkens de prijs
per vierkante meter vermeld.Het eerste cijfer
slaat op de waarde van een woning,het tweede
op die van een appartement.

Prijzenper
gemeente

BJÖRN COCQUYT

jaarkochtenweer zo’n8.500 twee-
deverblijven.Hoewelde tijdvande
megasoldenvoorbij is, liggende
prijzenervandaagnogaltijd laag.
Voorweiniggeld, kun jeeigenaar
wordenvaneennieuwbouwineen
moderne stijl endiekanswillen
veelmensenniet laten liggen.
«Deprijzen inSpanje zittennogal-
tijd43,7procentonderhet record-
peil van2007enamper3,7procent
bovenhetabsolutedieptepuntvan
decrisis.Weverwachtendateen
kleine stijgingzichzaldoorzetten,
maar zelfsdanzalhet vastgoednog
een langeperiodeheelbetaalbaar
blijven», vertelt LeenVermeulen
vanHipEstates.DeBelgische
marktleider aandeCostaBlanca liet
eengrondigmarktonderzoekuit-
voerenwaaruitblijktdatdemarkt
vandaag stabiel is.Het enigegevaar
is eenmogelijkebrexit, omdatde
Brittendemeeste tweedeverblij-
venaandeCostaBlancakopen.

Vergelijken loont
WijBelgenstaanopdevijfdeplaats,
watenormisvoor zo’nklein land.
Wehebbenerbijna inonseentje
voorgezorgddatdeprijzenaande
CostaBlancahet felst gestegenzijn
indebuurt vanOrihuela. Inge-
meentenzoals LaZenia, PlayaFla-
mencaenPuntaPrimawerdhet
vastgoedgemiddeld12,3procent
duurder. «Wiehier vandaag iets
koopt, zal dewaardevanzijnhuisof
appartement zekernogzien toene-
men.Doordenabijheidvanhet
strandeneengrootwinkelcentrum
éndehogeconcentratie aan land-
genotenzit je indeze regioook
goedals jewilt verhuren.»
Indedriedorpen ligtdevraagprijs
vooreenwoninggemiddeldop

Volgendweekendwordt inBrussel
debeursvoor tweedeverblijvenSe-
condHomegeorganiseerdendie
zalweeropheelwatbelangstelling
kunnenrekenen.De laatste jaren is
deverkoopvan tweedeverblijven
immers fors toegenomen.Geld
brengtopeenspaarboekjenietsop
envastgoed is eenveiligebeleg-
ging.Wellicht zullener tegeneind
2016meerdan400.000Belgen
naasthuneigenwoningeldersnog
een flat of huishebben.Bij hetbe-
ginvandeeeuwwarenerdatnog
maar310.000.De stijging is vooral
tewijtenaandeaankoopvanbui-
tenlandsvastgoedendan indeeer-
steplaats inSpanje.

Superkoopjes
Tijdensdecrisis kreegdevastgoed-
marktophet Iberisch schiereiland
enormeklappen,metals gevolgdat
er superkoopjes te rapenvielen.
DaarheeftdeBelggretiggebruik
vangemaakt,want inamperdrie

isdegemiddeldprijsdie
eenbuitenlanderbetaalt
voorzijntweedeverblijf

Morairavoorflats,
CaboRoigvoorvilla’s

betaal je inhetnoordenvan
deCostaBlanca,dateenpak
duurder isdanhetzuiden

(1.132,30euro/m2)

7op 10
huizen/flats € 133.475
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ben allemaal vier slaapkamers
en vijf badkamers,waarvan
telkens één beneden.De
slaapkamers beschikken alle-
maal over een terras.Vanuit de
woonkamer kijk je uit op het
zwembad,dat mee in de prijs
zit,net als de aanleg van de
omheinde tuin en minstens
twee autostaanplaatsen.De
prijzen schommelen tussen
de 535.000 en 630.000 euro.
Het strand bevindt zich op
8 km.Nabij steden zoals Altea
en Benidorm en verschillende
golfdomeinen.

INFO
Oppervlaktes:vanaf 190 m2

(bewoonbaar) en 473 m2 (per-
ceel)
Brussel op 1.847 km
Makelaar:
www.hipestates.com
en 03/283 87 87

Vanaf € 139.000
PUNTAPRIMA

€269.000

COSTA BLANCA ZUID

ORIHUELA

Vrijstaande villa op een mooi
perceel in een rustige omge-
ving naast een golfterrein.De
indeling is praktisch,met een
rechthoekige leefruimte,met
grote ramen die uitgeven op
het ruime terras,en een U-vor-
mige keuken.Beneden is er
ook een slaapkamer met ei-
gen badkamer.De twee slaap-
kamers boven delen een bad-
kamer en terras.Het zwembad
zit nog niet in de prijs inbegre-
pen.Ligt op 5 km van het
stadscentrum en op 8 km van
het strand.

INFO
Oppervlaktes: 124 m2

(bewoonbaar) en 408 m2

(perceel)
Brussel op 1.931 km
Makelaar:
www.casaspanje.be
en 0476/41 63 51

Bij dit project heb je keuze uit
verschillende types apparte-
menten:een gelijkvloerse met
twee slaap- en badkamers
met inloopdouche,tuintje en
terras,een duplex met dezelf-
de indeling en een groot dak-
terras of een drieslaapkamer-
appartement.De prijzen
schommelen tussen de
139.000 en 167.000 euro.Voor
een autostaanplaats betaal je
10.000 euro.Naast een ge-
meenschappelijk zwembad is
er ook een uitgebreide well-
ness met jacuzzi,sauna,fit-
ness...Dicht bij de stranden.

INFO
Oppervlaktes:vanaf 63 m2

(bewoonbaar) en 29 m2 (ter-
ras/tuin).
Brussel op 1.919 km
Makelaar:
www.hipestates.com
en 03/283 87 87

Residentie Alborada is een
gloednieuw complex met 62
appartementen met één,
twee of drie slaapkamers.
Deze flat is een penthouse op
de negende verdieping en be-
schikt over twee slaapkamers
met elk een eigen badkamer.
Naast een zwembad en een
tuin is er voor de bewoners
ook nog een putting green.
De ligging is ideaal voor wie
graag een bruisende stad als
Alicante (op 100 meter) in-
duikt en wil zonnebaden op
het strand (400 m).

INFO
Oppervlaktes: 102 m2

(bewoonbaar) en 65 m2

(solarium)
Brussel op 1.888 km
Makelaar:
www.casaspanje.be
en 0476/41 63 51

In eendorp betaal je soms
500 euro/m2meer omdat
er een golfdomein is.
Kijk daaromeens in de
gemeente ernaast die
ook alles te biedenheeft

LeenVermeulen(HipEstates)
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(vervolg)

Santa Pola

Guardamar

Gran Alacant

Arenales del Sol

ALICANTE

San Juan de Alicante

El Campello

Villajoyosa

Benidorm

Finestrat
Alfaz del Pi

Altea

El Verger

Els Poble

Benissa

Mil Palmeras

Torre de la Horadada
Pueblo Latino

El Mojon

Dehesa De Campoamor
Lomas De Campoamor Cabo Roig

La Regia

Playa Flamenca

Punta Prima

Los Altos

Torrevieja

Los Almendros

Villamartin

LaMata

AguaMarina

La Zenia
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aandeCostaBlanca
wordenverkocht
aanbuitenlanders

MARINAALTA
Denia 2.049 - 1.669

Jávea 2.422 - 1.917

Benitachell 2.311 - 1.607

Benissa 2.445 -967

Moraira 2.941 - 2.770

Calpe 2.032 - 1.878

ElsPoblets 1.640 - 1.499

ElVergel 1.192 - 1.027

MARINABAIXA
Altea 2.362 - 1.972

Alfaz del Pi 1.808 - 1.951

Benidorm 2.044 - 1.990

Finestrat 1.826 - 1.697

Villajoyosa 2.116 - 1.563

Cala deVillajoyosa 1.505 - 1.693

L’ALACANTI
El Campello 1.817 - 1.848

SanJuan deAlicante 1.473 - 1.232

AlicanteCity 1.638 - 1.371

BAIXVINALOPÓ
Arenales del Sol 1.641 - 1.959

GranAlacant 1.452 - 1.411

SantaPola 1.614 - 1.486

ElcheSur 1.354 - 1.106

BAIXSEGURA
Guardamar 1.468 - 1.475

LaMata 1.960 - 1.628

Torrevieja 1.597 - 1.239

PuntaPrima 2.486 -2.180

PlayaFlamenca 1.599 - 1.357

LaZenia 1.887 - 1.509

CaboRoig 3.974 - 1.584

AguaMarina 2.388 -2.296

Dehesa deCampoamor 2.581 - 1.886

Mil Palmeras 2.039 - 1.827

Pueblo Latino 1.626 - 1.679

Torre de laHoradada 1.761 -1.750

ElMojon 1.926 - 1.580

Villamartin 1.793 - 1.430

Lomas deCampoamor 2.878 - 1.567

Lomas deCaboRoig 2.071 - 1.547

LaRegia 2.735 - 1.490

LosBalcones/LosAltos 1.682 - 1.343

LosAlmendros 1.532 - 1.399

In deze tabel staat per gemeente telkens de prijs
per vierkante meter vermeld.Het eerste cijfer
slaat op de waarde van een woning,het tweede
op die van een appartement.

Prijzenper
gemeente

BJÖRN COCQUYT

jaarkochtenweer zo’n8.500 twee-
deverblijven.Hoewelde tijdvande
megasoldenvoorbij is, liggende
prijzenervandaagnogaltijd laag.
Voorweiniggeld, kun jeeigenaar
wordenvaneennieuwbouwineen
moderne stijl endiekanswillen
veelmensenniet laten liggen.
«Deprijzen inSpanje zittennogal-
tijd43,7procentonderhet record-
peil van2007enamper3,7procent
bovenhetabsolutedieptepuntvan
decrisis.Weverwachtendateen
kleine stijgingzichzaldoorzetten,
maar zelfsdanzalhet vastgoednog
een langeperiodeheelbetaalbaar
blijven», vertelt LeenVermeulen
vanHipEstates.DeBelgische
marktleider aandeCostaBlanca liet
eengrondigmarktonderzoekuit-
voerenwaaruitblijktdatdemarkt
vandaag stabiel is.Het enigegevaar
is eenmogelijkebrexit, omdatde
Brittendemeeste tweedeverblij-
venaandeCostaBlancakopen.

Vergelijken loont
WijBelgenstaanopdevijfdeplaats,
watenormisvoor zo’nklein land.
Wehebbenerbijna inonseentje
voorgezorgddatdeprijzenaande
CostaBlancahet felst gestegenzijn
indebuurt vanOrihuela. Inge-
meentenzoals LaZenia, PlayaFla-
mencaenPuntaPrimawerdhet
vastgoedgemiddeld12,3procent
duurder. «Wiehier vandaag iets
koopt, zal dewaardevanzijnhuisof
appartement zekernogzien toene-
men.Doordenabijheidvanhet
strandeneengrootwinkelcentrum
éndehogeconcentratie aan land-
genotenzit je indeze regioook
goedals jewilt verhuren.»
Indedriedorpen ligtdevraagprijs
vooreenwoninggemiddeldop

Volgendweekendwordt inBrussel
debeursvoor tweedeverblijvenSe-
condHomegeorganiseerdendie
zalweeropheelwatbelangstelling
kunnenrekenen.De laatste jaren is
deverkoopvan tweedeverblijven
immers fors toegenomen.Geld
brengtopeenspaarboekjenietsop
envastgoed is eenveiligebeleg-
ging.Wellicht zullener tegeneind
2016meerdan400.000Belgen
naasthuneigenwoningeldersnog
een flat of huishebben.Bij hetbe-
ginvandeeeuwwarenerdatnog
maar310.000.De stijging is vooral
tewijtenaandeaankoopvanbui-
tenlandsvastgoedendan indeeer-
steplaats inSpanje.

Superkoopjes
Tijdensdecrisis kreegdevastgoed-
marktophet Iberisch schiereiland
enormeklappen,metals gevolgdat
er superkoopjes te rapenvielen.
DaarheeftdeBelggretiggebruik
vangemaakt,want inamperdrie

isdegemiddeldprijsdie
eenbuitenlanderbetaalt
voorzijntweedeverblijf

Morairavoorflats,
CaboRoigvoorvilla’s

betaal je inhetnoordenvan
deCostaBlanca,dateenpak
duurder isdanhetzuiden

(1.132,30euro/m2)

7op 10
huizen/flats € 133.475

Benissavoorflats,
ElVergelvoorwoningen

Deprijzen zitten nog altijd
43,7%onder het record van
2007 en amper 3,7%boven
het dieptepunt vande crisis

LeenVermeulen(HipEstates)

duurst

goedkoopst

€1.460,7/m2

Indeeerste zesmaanden

vandit jaarhebbenmeerdan

1.500Belgeneen tweedeverblijf

gekocht in Spanje endanvooral aandeCosta

Blanca.Naar schatting 35.000 landgenoten

hebbener al eenhuisof appartement. Eenmarkt-

onderzoekbrengtdewaardedaarvannu inkaart.

Ditisee
tweedeverb
deCostaB

waard

Calpe

Moraira

Benitachelli

Denia

ets

Jávea

Samenstelling en tekst:Björn Cocquyt

€245.000

COSTABLANCA NOORD

SANJUAND’ALICANTE
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1.991euro/m2, vooreenapparte-
ment isdat1.682euro/m2.Dat is
nogeeneindonderdeduurstege-
meenten. «InCaboRoig zijndehui-
zendehelft duurderdan inPlaya
Flamencaennochtans ishet indie
laatstegemeenteevenmooi.Niet
veel verderbetaal je inDehesade
Campoamor ruim500euro/m2

meer, omdater eengolfdomein is.
InhetnaburigedorpMil Palmeras
zit je vrijwel evendichtbij alles én is
hetvastgoedeenstukgoedkoper.
Vergelijken loontdusenhet zorgt
erookvoordat je als koper sterker

in je schoenenstaat als jedemarkt
instapt.»
Vermeulenwaarschuwtwelvoor
degoedkoopstegemeentes, zoals
Benissa,waareenappartement
amper967euro/m² staat geprijsd.
«Hetgaatvaakomverouderdvast-
goed.Watben jedanmeteenkoop-
je als jenadienmoetopdraaien
voordegemeenschappelijkeaan-
koopvaneennieuwe lift of een
zwembad?»

Vanaf €535.000
FINESTRAT

Dit is een nieuwe verkaveling
met zestien luxevilla’s.Ze heb-
ben allemaal vier slaapkamers
en vijf badkamers,waarvan
telkens één beneden.De
slaapkamers beschikken alle-
maal over een terras.Vanuit de
woonkamer kijk je uit op het
zwembad,dat mee in de prijs
zit,net als de aanleg van de
omheinde tuin en minstens
twee autostaanplaatsen.De
prijzen schommelen tussen
de 535.000 en 630.000 euro.
Het strand bevindt zich op
8 km.Nabij steden zoals Altea
en Benidorm en verschillende
golfdomeinen.

INFO
Oppervlaktes:vanaf 190 m2

(bewoonbaar) en 473 m2 (per-
ceel)
Brussel op 1.847 km
Makelaar:
www.hipestates.com
en 03/283 87 87

Vanaf € 139.000
PUNTAPRIMA

€269.000

COSTA BLANCA ZUID

ORIHUELA

Vrijstaande villa op een mooi
perceel in een rustige omge-
ving naast een golfterrein.De
indeling is praktisch,met een
rechthoekige leefruimte,met
grote ramen die uitgeven op
het ruime terras,en een U-vor-
mige keuken.Beneden is er
ook een slaapkamer met ei-
gen badkamer.De twee slaap-
kamers boven delen een bad-
kamer en terras.Het zwembad
zit nog niet in de prijs inbegre-
pen.Ligt op 5 km van het
stadscentrum en op 8 km van
het strand.

INFO
Oppervlaktes: 124 m2

(bewoonbaar) en 408 m2

(perceel)
Brussel op 1.931 km
Makelaar:
www.casaspanje.be
en 0476/41 63 51

Bij dit project heb je keuze uit
verschillende types apparte-
menten:een gelijkvloerse met
twee slaap- en badkamers
met inloopdouche,tuintje en
terras,een duplex met dezelf-
de indeling en een groot dak-
terras of een drieslaapkamer-
appartement.De prijzen
schommelen tussen de
139.000 en 167.000 euro.Voor
een autostaanplaats betaal je
10.000 euro.Naast een ge-
meenschappelijk zwembad is
er ook een uitgebreide well-
ness met jacuzzi,sauna,fit-
ness...Dicht bij de stranden.

INFO
Oppervlaktes:vanaf 63 m2

(bewoonbaar) en 29 m2 (ter-
ras/tuin).
Brussel op 1.919 km
Makelaar:
www.hipestates.com
en 03/283 87 87

Residentie Alborada is een
gloednieuw complex met 62
appartementen met één,
twee of drie slaapkamers.
Deze flat is een penthouse op
de negende verdieping en be-
schikt over twee slaapkamers
met elk een eigen badkamer.
Naast een zwembad en een
tuin is er voor de bewoners
ook nog een putting green.
De ligging is ideaal voor wie
graag een bruisende stad als
Alicante (op 100 meter) in-
duikt en wil zonnebaden op
het strand (400 m).

INFO
Oppervlaktes: 102 m2

(bewoonbaar) en 65 m2

(solarium)
Brussel op 1.888 km
Makelaar:
www.casaspanje.be
en 0476/41 63 51

In eendorp betaal je soms
500 euro/m2meer omdat
er een golfdomein is.
Kijk daaromeens in de
gemeente ernaast die
ook alles te biedenheeft

LeenVermeulen(HipEstates)
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