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Spanjeheeft Frankrijkal
een tijdje voorbij gesto-
ken als populairste land
voor een tweede verblijf.
De goedkope prijzen na

hetuitbrekenvandecrisis,
devlotteverbindingmetBel-

gië, het aangenameklimaaten
zeker ook de moderne architec-

tuur van de nieuwbouw zijn de be-
langrijkste redenen waarom het
land zo in trek is. Vorig jaar kochten

zelfselkedagtienBelgeneenhuisof
een appartement op het Iberisch
schiereiland.OokKarenenEric zet-
ten de stap. «Nochtans was dat he-
lemaal niet de bedoeling, want we
droomden van de Portugese Zilver-
kust.Maaromdatheter indewinter
iets te fris is, hebben we afgehaakt
en zijnwe op zoek gegaan naar een
alternatief», verteltKaren.
DeCostaBlancahoordedaar in eer-
ste instantie niet bij. «Onbekend is

56 weekend4en5juli2015

Het plan was om iets te kopen in Portugal, maar uiteindelijk
belandden Karen en Eric in een flat in Villamartin, aan
de populaire Spaanse Costa Blanca. «We hadden wat
vooroordelen over de streek, maar vonden hier rust, een
mooie omgeving en zalig weer. We proberen dan ook zo

vaak mogelijk te komen», klinkt het.

BJÖRN COCQUYT

PRAKTISCH
De eigenaars: Karen (53)
en Eric (57) en hun kinderen
Laura (21) en Hannah (22)
Het appartement: Hun flat
is een nieuwbouw die ze
in mei 2014 kochten,
heeft een bewoonbare
oppervlakte van 89 m2 en
een terras van 55 m2.
Het appartement is van
het type Java en wordt
ook elders nog gebouwd.
De prijzen starten
vanaf 139.000 euro,
daarvoor koop
je een tweeslaap-
kamerflat met een
bewoonbare
oppervlakte van
70 m2 en een terras
van 15 m2

Het appartement
zelf is niet zo heel

groot, maar je leeft
toch de hele tijd
buiten — zelfs in
de winter zitten
we in ons T-shirt

onbemind,hé.Wekendenniksvan
destreekendachtendathierdeene
torenflat na de andere stond, een
beetjezoalshetbeelddatvanBeni-
dormwordt opgehangen. Pas toen
we eenpaar keer op vakantie kwa-
menenbij vriendenopbezoekwa-
ren,ontdektenwedemooienatuur,
de rust, de leuke restaurantjes, de
cultuur van steden als Alicante en
Murcia… Het duurde dan ook niet
langvoorweverliefdwerdenopde
regio. Geheel onverwacht lag alles
watweverlangdenhiervoorhetra-
pen.»
Het koppel besliste daarop om iets
tezoekeninhetzuidenvandeCosta
Blanca, ook omdat Eric als fervent
golfer in de onmiddellijke omge-
vinguitheelwatcourtskankiezen.
«We bezochten verschillende pro-
jecten en dit appartement stak er
echt bovenuit, om de rust en het
uitzicht op een stukje groen en op
de zee inde verte. Ookdemoderne
stijl, met open ruimtes en grote ra-
mensprakenonsergaan.»
De flatwaarKarenenEric voorvie-
len,waseigenlijkalverkocht,maar
in laatste instantie wilde de koper
liever een alleenstaand huis en
kwam het appartement opnieuw
op de markt. «Toen we dat nieuws

vernamen, zijn we ’s nachts nog
eens teruggekeerd. Ikweetnogdat
ik op het terras stond en tegen Eric
vertelde hoe goed alles aanvoelde.
Vanaf datmoment hebbenweniet
meer getwijfeld en zijn we er vol
voorgegaan.Zo’naankoopblijftna-
tuurlijkeengrotestap,maar ikwist
zekerdatdit de juistekeuzewas.»

Niet te huur
In december van vorig jaar was de
flat afgewerkt en kregen Karen en
Ericdesleutelsoverhandigd.Alswij
opbezoekkomen,zijnzenogsteeds
in de wolken. Karen ontvangt ons
hartelijkenneemtonsmeteenmee
naar het terras, een riante ruimte
vanmaar liefst 55 vierkantemeter.
«We hebben een eetplaats, een
loungehoekenerstaatookeenbar-
becue.Daniseengroot terras,waar
je nog voldoende bewegingsvrij-
heidhebt,bestcomfortabel.Hetap-
partementzelf isnietzoheelgroot,
maarje leefttochdeheletijdbuiten
— zelfs in de winter zaten we in
onzeT-shirt—dusdat isnieterg.De
living is ookeen stukjekleiner om-
dat we drie in plaats van twee
slaapkamers hebben. Zo kunnen
we samen met onze dochters en

hunvriendjesnaarhierkomen.»
Wat ons tijdens een rondleiding in
enrondhetvakantie-appartement
opvalt, isdeknappeinrichting:een
wandmeubel en salontafel van
Lago, verlichting van Foscarini en
Muuto,buitenmeubilair vanTribu,
een tuinscherm van Extremis,
handgemaakte plaids van KnUS…
Allemaaldesignvanhogekwaliteit.
«Thuis in Schilde wonen we iets
klassieker.Voorhiermochthetbest

Het appartement oogt minimalistisch-strak. Een groot contrast met het
meer klassieke huis van Karen en Eric in Schilde.

Met de hele familie en nog enkele vrienden aperitieven op het riante terras van 55m2

met het buitenmeubilair van Tribu.
De living is een stukje kleiner omda
kamers omvat. Het wandmeubel is

in SPANJE

Tweede
verblijf

In 2014
kochten per dag
10 Belgen een
vakantieverblijf

in Spanje

«Een investering in quality
Dochter Laura (rechts) en haar vriendin relaxen aanhet zwembad.Met uitzicht op het groen vlakbij en de zee
in de verte. Foto’s Kos

Karen enEricwarenmeteenweg
van demoderne stijl,met open
ruimtes en grote ramen.
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Uit maar liefst 4.928 objecten uit
56landenkoosdejuryvandeRed
Dot Award,een van de meest ge-
respecteerdedesignwedstrijden
terwereld,dePS2014-hanglamp
van Ikea vanwege «haar inge-
nieus en schitterend uitgevoerd
design en het originele dim-
mechanismewaarmeejemakke-
lijk de lichtintensiteit aanpast.»

Daarmee ken je meteen de
voornaamste troeven

van deze lamp,die ook
nog eens voor een
schaduwspelophet
plafond zorgt. De
oranje en turkooi-
zen lichtversies
staan nu al in de top 5 van best verkochte lampen
bij de Zweedse meubelmaker.In augustus komen

er ook een zilver- en koperkleurige versie uit.De PS
2014-hanglamp kost 49,99 euro. (FVL)

Meer info:www.ikea.com

Ikea bekroond met
prestigieuze designprijs

57
weekend4en5juli2015

Gaston is al
een bijzonder
restaurant door
de ligging op
de bovenste
verdieping van
een verbouwde
fabriek in de
Gentse haven,
maar tijdens de
zomervakantie is
het er nog net
iets specialer.

GASTON

met
smaak

Pop-up

De sfeer van een
partijtje jeu de boules

Hurstweg 8,Gent
www.gaston-gent.be
0496/10 92 09

WAT? Dakterras met zicht op de
Gentse skyline.
VOORWIE?Voor wie graag even
ontsnapt aan alle hectiek en
stress.
VOORWIE NIET? Voor wie het
altijd vooruit moet gaan
en niet houdt van vintage.
WAT ETEN? Franco-Belgische
keuken,verrassende
veggiegerechten en cocktails.
DOORWIE? Eigen ontwerp.

In de zomermaanden wordt op het
dakvanGastoneengezelligterras in-
gericht, verwegvandedrukte,maar
welmet een spectaculair zicht opde
Gentse skyline en het bruisende
stadsleven.Het iseengroenrustpunt
in een wat sombere, grauwe omge-
vingmetveelbeton.
Doordewarmeaankledingmethout
en eenduidelijke linkmetdenatuur
ervaar jemeteendat je ineenandere
wereld terechtkomt. Voor wie niet
onmiddellijkdatgevoel zouhebben,
is er ook eenmoestuin aangelegd en
zijn er enkele petanquebanen. Geef
toe:als jemetdezonopjegezichteen
partijtje jeu de boules speelt,waan je
je toch een klein beetje als God in
Frankrijk? De ligstoelen en een
strandbarmakenwatonsbetrefthet
vakantiegevoel compleet.
Bij de aankleding van hun zaak de-
dendeoprichters SebastiaanTipsen
Wim De Bruyne een beroep op hun
eigencreativiteit enmaaktenzegre-
tiggebruikvanrecyclagematerialen.
Ze schuimden talloze vintagemark-
tenafopzoeknaaroriginelespullen.
Zo was het terras ooit de vloer van
eenoudesteenbakkerijwaardebak-
stenenopwerdengedroogd.De ver-
weerde, grillige look past perfect bij
de natuurlijke uitstraling van de
zaak.Netalsdehelegroteeiken tafel
voor twintig personen die gemaakt
isdoorStageTeameneenechteblik-
vanger is.
Wienadezomernoggebruikwilma-
kenvanhetdakterras, kande locatie
huren voor evenementen en privé-
feesten. (BCW)

at de flat drie in plaats van twee slaap-
van Lago.

De badkamer is de enige ruimte
waar wit niet domineert.

Villamartín

SPANJE

Fo
to

’s
IK

EA
Fo

to
’s

K
O

S

watstrakkerzijnmetveelwit.We
hebben bewust voldoende aan-
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veel Belgendie een
tweede verblijf in
Spanjehebben, loop
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wel landgenoten tegen
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eengroot stukzijneigen leven, in
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y time»
De flat ligt inVil-

lamartin,tussen Ali-
cante en Murcia,in het

zuiden van de Costa Blanca.
Het is een regio die erg in trek is

bij landgenoten.«Dit heeft te
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weer volop op gang is gekomen
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Kopen in Spanje:
15% extra kosten
Als je een tweede verblijf in Span-
je koopt,moet je rekenen op zo’n
15 procent bijkomende kosten.
Heel belangrijk is dat je een advo-
caat onder de arm neemt,want de
rol van de notaris is beperkt.Een
advocaat verricht heel wat admi-
nistratief werk en pluist uit of je
honderd procent veilig kunt ko-
pen.In Spanje neem je als nieuwe
eigenaar de schulden over van de
verkoper en dat kan natuurlijk
niet de bedoeling zijn.Om een
huis te reserveren,betaal je zo’n
3.000 euro.Nadien heb je vier
weken de tijd om het volledige
bedrag over te maken op een
derdenrekening die door de ad-
vocaat wordt beheerd.Na die
betaling duurt het nog een
maand voor je de sleutels over-
handigd krijgt als het om een
afgewerkt gebouw gaat.
Meer info: www.hipestates.com
en 0800/62 500

Waarom
hier

kopen?

Spanjeheeft Frankrijkal
een tijdje voorbij gesto-
ken als populairste land
voor een tweede verblijf.
De goedkope prijzen na

hetuitbrekenvandecrisis,
devlotteverbindingmetBel-

gië, het aangenameklimaaten
zeker ook de moderne architec-

tuur van de nieuwbouw zijn de be-
langrijkste redenen waarom het
land zo in trek is. Vorig jaar kochten

zelfselkedagtienBelgeneenhuisof
een appartement op het Iberisch
schiereiland.OokKarenenEric zet-
ten de stap. «Nochtans was dat he-
lemaal niet de bedoeling, want we
droomden van de Portugese Zilver-
kust.Maaromdatheter indewinter
iets te fris is, hebben we afgehaakt
en zijnwe op zoek gegaan naar een
alternatief», verteltKaren.
DeCostaBlancahoordedaar in eer-
ste instantie niet bij. «Onbekend is

56 weekend4en5juli2015

Het plan was om iets te kopen in Portugal, maar uiteindelijk
belandden Karen en Eric in een flat in Villamartin, aan
de populaire Spaanse Costa Blanca. «We hadden wat
vooroordelen over de streek, maar vonden hier rust, een
mooie omgeving en zalig weer. We proberen dan ook zo

vaak mogelijk te komen», klinkt het.

BJÖRN COCQUYT

PRAKTISCH
De eigenaars: Karen (53)
en Eric (57) en hun kinderen
Laura (21) en Hannah (22)
Het appartement: Hun flat
is een nieuwbouw die ze
in mei 2014 kochten,
heeft een bewoonbare
oppervlakte van 89 m2 en
een terras van 55 m2.
Het appartement is van
het type Java en wordt
ook elders nog gebouwd.
De prijzen starten
vanaf 139.000 euro,
daarvoor koop
je een tweeslaap-
kamerflat met een
bewoonbare
oppervlakte van
70 m2 en een terras
van 15 m2

Het appartement
zelf is niet zo heel

groot, maar je leeft
toch de hele tijd
buiten — zelfs in
de winter zitten
we in ons T-shirt

onbemind,hé.Wekendenniksvan
destreekendachtendathierdeene
torenflat na de andere stond, een
beetjezoalshetbeelddatvanBeni-
dormwordt opgehangen. Pas toen
we eenpaar keer op vakantie kwa-
menenbij vriendenopbezoekwa-
ren,ontdektenwedemooienatuur,
de rust, de leuke restaurantjes, de
cultuur van steden als Alicante en
Murcia… Het duurde dan ook niet
langvoorweverliefdwerdenopde
regio. Geheel onverwacht lag alles
watweverlangdenhiervoorhetra-
pen.»
Het koppel besliste daarop om iets
tezoekeninhetzuidenvandeCosta
Blanca, ook omdat Eric als fervent
golfer in de onmiddellijke omge-
vinguitheelwatcourtskankiezen.
«We bezochten verschillende pro-
jecten en dit appartement stak er
echt bovenuit, om de rust en het
uitzicht op een stukje groen en op
de zee inde verte. Ookdemoderne
stijl, met open ruimtes en grote ra-
mensprakenonsergaan.»
De flatwaarKarenenEric voorvie-
len,waseigenlijkalverkocht,maar
in laatste instantie wilde de koper
liever een alleenstaand huis en
kwam het appartement opnieuw
op de markt. «Toen we dat nieuws

vernamen, zijn we ’s nachts nog
eens teruggekeerd. Ikweetnogdat
ik op het terras stond en tegen Eric
vertelde hoe goed alles aanvoelde.
Vanaf datmoment hebbenweniet
meer getwijfeld en zijn we er vol
voorgegaan.Zo’naankoopblijftna-
tuurlijkeengrotestap,maar ikwist
zekerdatdit de juistekeuzewas.»

Niet te huur
In december van vorig jaar was de
flat afgewerkt en kregen Karen en
Ericdesleutelsoverhandigd.Alswij
opbezoekkomen,zijnzenogsteeds
in de wolken. Karen ontvangt ons
hartelijkenneemtonsmeteenmee
naar het terras, een riante ruimte
vanmaar liefst 55 vierkantemeter.
«We hebben een eetplaats, een
loungehoekenerstaatookeenbar-
becue.Daniseengroot terras,waar
je nog voldoende bewegingsvrij-
heidhebt,bestcomfortabel.Hetap-
partementzelf isnietzoheelgroot,
maarje leefttochdeheletijdbuiten
— zelfs in de winter zaten we in
onzeT-shirt—dusdat isnieterg.De
living is ookeen stukjekleiner om-
dat we drie in plaats van twee
slaapkamers hebben. Zo kunnen
we samen met onze dochters en

hunvriendjesnaarhierkomen.»
Wat ons tijdens een rondleiding in
enrondhetvakantie-appartement
opvalt, isdeknappeinrichting:een
wandmeubel en salontafel van
Lago, verlichting van Foscarini en
Muuto,buitenmeubilair vanTribu,
een tuinscherm van Extremis,
handgemaakte plaids van KnUS…
Allemaaldesignvanhogekwaliteit.
«Thuis in Schilde wonen we iets
klassieker.Voorhiermochthetbest

Het appartement oogt minimalistisch-strak. Een groot contrast met het
meer klassieke huis van Karen en Eric in Schilde.

Met de hele familie en nog enkele vrienden aperitieven op het riante terras van 55m2

met het buitenmeubilair van Tribu.
De living is een stukje kleiner omda
kamers omvat. Het wandmeubel is

in SPANJE

Tweede
verblijf

In 2014
kochten per dag
10 Belgen een
vakantieverblijf

in Spanje

«Een investering in quality
Dochter Laura (rechts) en haar vriendin relaxen aanhet zwembad.Met uitzicht op het groen vlakbij en de zee
in de verte. Foto’s Kos

Karen enEricwarenmeteenweg
van demoderne stijl,met open
ruimtes en grote ramen.

“Een investering in
  quality time”

                                 De familie Breugelmans kocht 
                            hun droomwoning bij Hip Estates!
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