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Huis verkocht
in Spanje

men, kunnenwe volop genieten. Dat is an-
ders als je een privé-villa hebt en eerst nog
het zwembad een onderhoudsbeurt moet
gevenof inde tuinmoetwerken.Wewaren
eerst van plan om een villa te kopen, maar
hebbendat idee snel latenvaren.»
DavidverkoosdeCostaBlancabovendeCos-
ta del Sol omdat enkele vrienden al iets in
deomgeving gekochthaddenendebereik-
baarheid beter is. «We hebben een hondje
datweniet thuis kunnen laten alswe tien à
veertiendagennaarSpanjekomen.Bij som-

Flat met twee
slaap- en

badkamers in
complex

Oasis Beach
Vraagprijs:

de appartementen op
het domein werden indertijd

verkocht voor 137.500 euro (excl.
10 % btw).
Ligging:

La Zenia,in Orihuela Costa
(vlak bijTorrevieja en

ten zuiden van Alicante)
Makelaar:

www.hipestates.com
en 0800/62 500

De huizen uit dit
complex in La Zenia
worden vandaag al

10 tot 25 procent
duurder verkocht dan

twee jaar geleden

Tot voor enkele jaren was David Martens
(45) nog nooit in Spanje geweest, maar in
2013 kochten hij en zijn vrouw Patsy (42)
toch een appartement aan de Costa Blanca.
Hunnieuwbouwduplexflatmettweeslaap-
en badkamers, een terras en een solarium
van ruim50m2 op het dak, is sinds oktober
vorig jaaropgeleverd.
«Door de crisis in Spanjewist ik dat het een
ideaalmomentwas om er iets te kopen. De
prijs-kwaliteitverhoudingzat indieperiode
immers heel goed», aldus David, die als ei-
genaar van een expertisekantoor in vast-
goed met kennis van zaken handelde. Hij
had het bij het rechte eind, want de huizen
uithetcomplexwaarhijkocht,wordenvan-
daag al 10 tot 25 procent duurder verkocht
dantweejaargeleden.«Het isnietonlogisch
datzezointrekzijn,wanterzijnalleenmaar
troeven.Hetbetrefteenafgeslotencommu-
nity met een mooie tuin en een gemeen-
schappelijk zwembad. De ligging op amper
800 meter van het strand is ook prima, en
als we de straat oversteken, komen we in
eenvandegrootstewinkelcentravanSpanje
terecht. Hier is dus alles te vinden wat je
maar verlangen kunt. Vanaf de eerste mi-
nuut dat we met onze kinderen Charlotte
(11) en Axelle (15) in onze woning aanko-

mige vliegtuigmaatschappijen mag het
beestje nietmee en danmoetenwe de ver-
plaatsingmetdeautomaken.Danspelende
nabijheid van een snelweg en een kortere
reisafstandnatuurlijk een rol.»

Verhuur
Deverkoopopplanendebouwzijnheelvlot
verlopen. «Met dank ook aandemakelaar»,
zegtDavid.«Hetgingomeenerkendbureau
endatwasvoormijeenmust,wanter lopen
nog altijd charlatans rond. Alles werd voor
ons geregeld en dat is een luxe als je een
drukke jobhebt.»
Na deze paasvakantiewordt de flat van het
gezinookverhuurd.«Weblijvenweldevrij-
heid hebben om zo veel als we willen naar
hier te komen. De bedoeling is om dat vier
tot zes keer per jaar te doen, want met het
hele jaarrondhetperfecteklimaat isditeen
heerlijkeplek.» (BCW)

Dit type huis, waarvan er nog twee te
koop zijn, maakt deel uit van een com-
plex met veertig woningen, verdeeld
over acht blokken. De huizen delen een
tuin, eengroot zwembadeneenkleiner
kinderbad. De woning heeft een open
leefruimte, met zithoek die aansluit op
het terras, eetplaats en keukenhoek. In
dewoonkamer is er een open trap naar
de verdiepingmet drie slaapkamers en
twee badkamers. Bij het huis hoort ook
een tuintje. De bergen die het domein
omgeven,zorgenvooreenfraaiuitzicht.
Het is vijfminuten tot aanhet strand. In
de buurt zijn er voldoendemogelijkhe-
denvooruitstapjes,metondermeereen
bezoek aan Altea en Javeo. Ook golfers
komen indeze regioaanhuntrekken.

INFO
Ligging:1.835 km van Brussel
Oppervlaktes:102 m2 (bewoonbaar),
46 m2 (tuin) en 12 m2 (terras)
Makelaar:www.dminvest.eu en
0473/17 45 29

Lezers vonden hun buitenverblijf in de krant.

Ook je droomhuis gevonden via onze

rubriek Huizen Te Koop? Stuur een

e-mail naar wonen@hln.be

Vorig jaar kochten elke dag zo’n
tien Belgen een huis in Spanje.
Gemiddeld betaalden ze daar
220.000 euro voor.Maar er is ook
veel moois voor een lager bedrag
op de markt.Zelfs aan de Costa
Blanca,de regio die het populairst
is bij onze landgenoten.
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De familie Martens uit Hamme.

CALPE €179.500

Het duplex-
appartement
bevindt zich
in een afgesloten
community met een
tuin en zwembad,
op slechts
800meter
van het strand.
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De familie Martens uit Hamme.

CALPE €179.500

Het duplex-
appartement
bevindt zich
in een afgesloten
community met een
tuin en zwembad,
op slechts
800meter
van het strand.

Appartement met twee slaap- en badkamers in complex Oasis Beach

Prijs: de appartementen op het domein werden indertijd verkocht voor 137.500 euro (excl. 10% btw)
Ligging: la Zenia, in Orihuela costa (vlakbij torrevieja en ten zuiden van alicante)
Makelaar: www.hipestates.com en tel. gratis 0800 62 500

Deze klanten kochten bij Hip Estates:

29

Persartikels_A4boekje_04_2016.indd   29 21/01/16   10:09

Persartikel - Rondom - 22 april 2015


