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De 'Royale’ fauteuil van Indera valt
op door zijn volumineuze vor-
men. De zachte kussens en ver-
stelbare rugleuning zorgen voor
een ‘royaal’ comfort. Knopen met
motieven van kroontjes maken
het geheel af. Richtprijs: vanaf
950 euro (incl. btw).
Meer info: www.indera.be
en 089/79 82 98

ooral huizen in Spanje zijn
vandaag in trek. De crisis
sloeg er hard toe. Promoto-
ren moeten van hun afge-
werkte projecten af en veel
Britse eigenaars moeten
verkopen omdat ze hun le-
ning niet meer kunnen af-

betalen. «Veel mensen denken dat ze daarom een
slag kunnen slaan. Ze zien interessante panden
op het internet en reizen naar Spanje om er een
verkoop af te sluiten. Maar die werkwijze biedt
geen enkele bescherming en raad ik absoluut af»,
zegt Steven Theunis van Hip Estates, een make-
laarsbureau dat al vijftien jaar actief is in Spanje.
Zijn voornaamste raad is: werk samen met een
advocaat. «Die vervult in Spanje de rol van een no-
taris bij ons. Als je een pand koopt zonder advo-
caat, loop je het gevaar dat je achteraf onbetaalde
facturen of aflossingen van de lening van de vori-
ge eigenaar gepresenteerd krijgt. In Spanje neemt
de nieuwe eigenaar immers alle schulden over.
Een advocaat gaat dat na en waarschuwt je met-
een als er ergens een geurtje aan hangt.»
Ook bij de betaling speelt hij een belangrijke rol.
«Stort nooit rechtstreeks geld aan de bouwpro-
motor of verkoper, maar doe dat altijd via een der-
denrekening van de advocaat. Pas als die over een
bankgarantie beschikt, maakt hij de som over.
Door die garantie ben je zeker dat je je geld terug-
krijgt mocht er iets mislopen, en met dat docu-
ment kan je met een gerust hart een huis op plan
kopen. Wij vragen ook steeds aan de advocaat om
een bewoonbaarheidscertificaat aan te vragen. Je
hebt het nodig bij een verkoop en het verzekert je
dat alles conform de normen is gebouwd.»
Een huis kopen, doe je natuurlijk niet zonder het

te bezichtigen. Maar dat gebeurt niet altijd. «Je
moet ter plaatse de grootte van de ruimtes chec-
ken en de ligging bekijken. Wij nemen kandidaat-
kopers altijd mee voor een tweedaags bezoek en
bekijken meerdere woningen die voldoen aan
hun wensen», zegt Theunis. «De koop kan ter
plaatse bij de notaris afgesloten worden, maar
ook nadien thuis. Reken op een twee maanden
voor je de sleutels in handen hebt. De kosten be-
dragen om en bij de 11 procent. Pas als het huis ge-
registreerd is op jouw naam, is het effectief van
jou.»

Na-service
Hij benadrukt ook om in zee te gaan met een ma-
kelaar die een na-service garandeert. «Ons kan-
toor in Spanje zorgt voor alle aansluitingen, helpt
bij vertalingen… We bieden ook servicecontrac-
ten aan om bijvoorbeeld de tuin te onderhouden.
En we staan in voor de verhuur, want heel veel
nieuwe eigenaars zijn jonge mensen tussen de 30
en 40 jaar die hier op vakantie komen, maar de
rest van de tijd de woning verhuren. Zo betaalt
hun investering zichzelf voor een stuk terug.»
Meer info: www.hipestates.com en 0800/62 500
Second Place in Flanders Expo loopt van 25 tot en met
27 februari. Tickets kosten 10 euro. Wie registreert op
www.secondplace.be betaalt de helft.

Zo koop je een huis
in het buitenland
In Gent wordt volgende

week Second Place

georganiseerd. De beurs

voor tweede verblijven mag

een pak volk verwachten,

want de verkoop van huizen

in het buitenland zit in de

lift. Maar wie koopt, moet

opletten voor valkuilen. Wij

vertellen je hoe je het best

te werk gaat.

BJÖRN COCQUYT

V Costa Blanca 
blijft populairst
De Costa Blanca, bekend geworden
dankzij Benidorm, blijft de populair-
ste streek bij Belgen. Vandaag sco-
ren vooral de projecten tegen de
grens met de Costa Calida goed.
«Dat komt omdat de nieuwbouw-
woningen daar in een moderne stijl
opgetrokken worden. Spanjaarden
vinden ze niet echt mooi, de Belgen,
Nederlanders en Scandinaviërs zijn
er gek op», zegt Steven Theunis. Ook
de nabijheid van de luchthavens –
en een nieuwe in Murcia die bin-
nenkort in gebruik genomen wordt
– is een troef. 
Een gloednieuw resort dat Hip Esta-
tes in portefeuille heeft, is dat van
Las Colinas (foto’s): een luxeproject
met zicht op de Middellandse Zee.
Er zijn ruim 70 flats en 150 open en
half-open huizen. De beginprijs
voor een tweeslaapkamerapparte-
ment met ruim terras en staanplaats
bedraagt 237.000 euro. Voor een
huis met drie slaapkamers en twee
badkamers is dat 342.000 euro. Er
zijn twee golfcourts. Maandelijks
betaal je per bebouwde oppervlak-
te 1,5 euro/m2 voor beveiliging en
toegang tot de accommodaties.
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Nieuw Koop een deel van een huis
Fractional ownership, het is
een nieuw concept waarbij je
maar een deel van een
droomhuis koopt. In ruil
daarvoor kun je er een aantal
weken per jaar gebruik van
maken. Tijdens Second Place
worden ook zulke projecten
voorgesteld.

«Voor alle duidelijkheid: fractio-
nal ownership is geen timesha-
ring, want je wordt daadwerke-
lijk eigenaar van een deel van een
woning», vertelt Paul Kleinekor-
te van Pure International. «Om-
dat één woning gekocht wordt
door verscheidene kopers, wordt
een luxueus tweede verblijf voor

een veel grotere groep mensen
bereikbaar. Elke mede-eigenaar
mag gedurende een bepaalde
periode gebruikmaken van het
huis. Meestal is dat 4 à 6 weken.
Daarnaast kan je op basisvan be-
schikbaarheid in het huis te-
recht. Een manager zorgt dat er

geen overlappingen zijn.»
In Toscane kochten onlangs twee
Belgen een aandeel in Castello di
Casole. «Het is een landgoed van
1.700 hectare waar 29 oude hoe-
ves gerestaureerd worden tot
prachtige landhuizen (foto). De
prijzen variëren tussen de

275.000 en 485.000 euro. Het
zijn allemaal riante woningen
met vier tot vijf slaapkamers. Op
het beveiligde landgoed zijn er
heel wat faciliteiten en je hoeft je
niks aan te trekken van het on-
derhoud van de woning, de tuin,
het zwembad… Daarvoor betaal
je jaarlijks een vast bedrag.»
En wat als je na verloop van tijd
vanjeaandeelaf wil?«Heteigen-
dom wordt ingeschreven in het
kadaster en is vrij verhandelbaar.
Je hoeft dus geen toestemming
te vragen aan de mede-eigenaars
als je van plan bent om te verko-
pen.»
Meer info: www.pureintl.com
en 0031/302 31 04 14

Handige spoelbakken

Kleurrijke
houtkachel

Als een troon

Grote steen 
met prints

Bij de Italiaanse firma Q-BO ogen
de luxueuze stenen en marme-
ren vloeren al even verscheiden
als behangpapier. Golvende lij-
nen, geometrische prints en
bloemmotieven worden in de
steenoppervlakte geslepen, zo-
dat een bas-reliëf ontstaat. Nu
ook verkrijgbaar in grote forma-
ten van 60 bij 120 cm. Richtprijs:
380 euro (excl. btw) per stuk van
60x120x2 cm.(KWu)
Meer info: www.q-bo-project.it

Een huis met drie slaapkamers en twee
badkamers in resort Las Colinas heb je
vanaf 342.000 euro. Er zijn ook twee
golfcourts. Foto’s Kos

Een gedurfde keuze: een houtka-
chel in turkoois, groen, blauw,
paars, rood of geel. Op bouw-
beurs Batibouw kunnen bezoe-
kers stemmen op hun favoriete
kleur. Afhankelijk daarvan wor-
den één of meer kleuren van de
nieuwste kachel Gustav - met een
rendement van maar liefst 81
procent - op de markt gebracht.
Richtprijs: vanaf 1.395 euro 
(excl. btw).
Meer info: www.saeyheating.com 
en 056/35 42 00

Bij de Zwitserse spoeltafelfabri-
kant Franke is de spoelbak uit-
gegroeid tot een heuse keu-
kenwerkplek. De snijplank
schuift over de spoeltafel, de
vergieten passen in de spoel-
bakken. Prijs: 743 - 950 euro.
Meer info: Epos spoeltafels 
van Franke, www.franke.be 
en 054/31 01 11 Fo
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Bespaar energie
met je elektrische
installatie

Door bewust met energie om te
gaan, kan je makkelijk 10 % op je
factuur besparen. Niko lanceert
een elektrische installatie die je
daarbij helpt. De Niko Home Con-
trol is uitgerust met een ecodis-
play waarop je op elk moment
van de dag je energieverbruik
kunt aflezen.Wie over zonnepa-
nelen beschikt, ziet meteen hoe-
veel energie ze opleveren. «De
grote troef van Niko Home Con-
trol is dat je zeer gericht met je
energieverbruik kan omsprin-
gen. De zoneverwarming laat toe
om elk ruimte op elk moment van
de dag anders te verwarmen. En
met één eenvoudige klik schakel
je alle toestellen uit die je overdag
niet nodig heb. Afhankelijk van je
behoeftes haal je verschillende
modules in huis», legt Peter Wat-
teeuw van Niko uit. Het systeem is
ook uitgerust met een aanwezig-
heidssimulatie die af en toe het
licht laat aanschieten, de rollui-
ken op- en neerlaat... De bedie-
ning kan evengoed met een
smartphone gebeuren. Niko
Home Controle is te verkrijgen
vanaf augustus, maar al te zien
op Batibouw. (BCW)
Meer info: www.niko.be

WONEN
wonen@hln.be
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