
Persartikel Het Laatste Nieuws - 16 en 17 februari 2013
persartiKel - Het laatste    nieuws - 16 en 17 februari 2013

SPANJE

StevenTheunisvanHipEstates:«In
Spanje wordt traditioneel samen-
gewerktmeteenadvocaat.Diever-
richtheelwatadministratiefwerk,
zoals het opstellen van het aan-
koopcontract enhet opvragen van
de nodige certificaten. Meestal
ontvangt hij in opdracht van de
klant ook de sleutels na het be-
schrijvenvandenotariëleakte.Be-
talingen gebeuren nooit recht-
streeksaandemakelaarofpromo-
tor, maar via een derdenrekening
vandeadvocaat.»
«De oplevering van deze woning
gebeurt eind 2013. Omze te reser-
veren wordt 3.300 euro aangere-
kend. Binnendedertig dagen erna
moet 30 procent betaald worden
enomstreeks juli nog eens 20pro-
cent,zodatbijdeopleveringnog50
procentoverblijft.Danwordenook
dekostenaangerekend.Alles inbe-
grepen komt de aankoop neer op
205.676euro.Daarzitookhet loon
vandeadvocaatbij. Voor leningen
zijn er mogelijkheden zowel in
Spanjeals inBelgië.»

ITALIË
Nicolette van Kruiselbergen van
Realmente:«Italiëstaatbekendals
hetduurste land,maarookwelhet
veiligste voor de aanschaf van een
tweede verblijf. Er zijn veel en in-
gewikkelde wetten, en precies
daarom is het goed om eenmake-
laar indearmtenemendiehetNe-
derlands machtig is. De aankoop
verloopt in fasesenbegintmeteen
voorstel tot aankoop en een klein
voorschotdatwordtvastgehouden
door de makelaar, tot de verkoper
het bod ondertekent. Daarvoor
krijgthijmaximaal tiendagen tijd.
De volgende stap is de voorlopige
koopovereenkomst met een aan-
betaling van 20 tot 30%. Daarna
wordt nagegaan of alles in orde is
met het huis en kan de koopakte
passeren bij de notaris. Dat neemt
minstens twee uur in de beslag,
want vaakmoeten nog puntjes op
deigezetworden.Er isookeentolk
bij voorwie je 500 tot 750eurobe-
taalt.Debijkomendekostenbedra-
genongeveer12%.»

TURKIJE
VeroniqueMatthysvan ImmoTur-
kuaz: «Kopers kiezen via demake-
laar een advocaat en geven hem
een beperkte volmacht om in hun
naamtehandelen.Eenvanzijneer-
stetakenbestaatuithetvragenvan
een militaire toestemming, waar-
op je zo’n zes weken moet wach-
ten.Daarnamaakthij eenafspraak
met het TAPU-kantoor. Dat kan je
vergelijken met het verschijnen
voordenotaris. Samenmetdever-
kopende partij en een ambtenaar
wordt getekend inde registers. Als
koper krijg je daarna de TAPU, dat
iseenuittrekseluitderegistersmet
onder meer je foto en gegevens
over het perceel. Daarnaast heb je
ook eenwoonvergunning (ISKAN)
nodigdie je verzekert dat debouw
correct is verlopen en de taksen
zijn betaald. De hele afhandeling
verloopt snel: na goed zes weken
kan je al de eigendomsakte heb-
ben. De bijkomende kosten liggen
laag:5à6procent.LeneninTurkije
iswelvrijduur,maardeinterestop
een spaarboekje bedraagt er ook
nog9,5procent.»

GRIEKENLAND

Vangelis Nastos van Elxis. «Ook in
Griekenlandbenjepaseigenaarna
het verlijdenvandeakte. Bij trans-
acties bovende80.000 euroben je
verplicht een advocaat te nemen,
maar dat is sowieso aan te raden.
Hij regelt het papierwerk en levert
de nodige documenten. Daar zit
ook een inspectierapport van een
ingenieur bij die na de bouw na-
gaatofallesconformdevoorschrif-
ten is gebouwd. De bijkomende
kosten schommelen rond de 10 à
15 procent, maar zijn bij deze wo-
ning lager omdat je alleen over-
drachtsbelasting betaalt op de
grond en niet op het te bouwen
huis. De duurtijd van de bouw ligt
tussenzesenachtmaanden.Daar-
voor wordt een aannemerscon-
tractopgemaakt,ookinhetNeder-
lands, met vermelding van de op-
leverdatum. De bouw kan online
gevolgd worden met wekelijks
nieuwe foto’s.Watde financiering
betreft, is het moeilijk om in Grie-
kenland een lening af te sluiten.
Sindskort iserookeenonroerend-
goedbelastingeneenbelastingdie
lijkt op het kadastraal inkomen,
maarvandielaatstezijnbuitenlan-
dersvrijgesteld.»

PORTUGAL
DavidQuastenvanImmoPortugal:
«Dit appartement wordt recht-
streeks van de aannemer gekocht.
Na de toezegging van de koper
duurt het ongeveer éénmaand tot
aandesleuteloverdracht.Netals in
andere zuiderse landen verricht
een advocaat hetmeestewerk van
eennotaris inBelgië: opzoekwerk,
aanvragen fiscaal nummer, ope-
ning van rekeningen... Het verlij-
den van de akte gebeurt wel door
denotaris. Zijn loon,datvandead-
vocaat ende andere kosten bedra-
gen slechts 5 à 6 procent. Er is ook
geen tweedeverblijventaks inPor-
tugal en sinds dit jaar zijn er gun-
stige fiscalemaatregelen zoals het
schrappen vande inkomensbelas-
ting op pensioenen. Je betaalt wel
onroerende voorheffing. Er zijn
mogelijkheden voor een lening in
België bij Banque BCP omdat die
eenPortugesepartnerheeft.»

FRANKRIJK
Luc Notermans van Casimmo: «De
huizen worden gekocht van een
Belgischeontwikkelaar/bouwheer
endemodelwoningenkunnenook
in Park Molenheide bezocht wor-
den. Bij het bezoek ter plaatse kan
dan alle aandacht uitgaan naar de
keuzevandeligging.Nadetoezeg-
ging wordt een reservatie-over-
eenkomst opgemaakt en start de
bouw. Wij nemen al het papier-
werk op ons. De uiteindelijke ver-
koop gebeurt bij een notaris in
Frankrijk en daarna worden de
sleutels overhandigd. De bijko-
mendekosten voor ondermeer de
registratie en aktes bedragen, af-
hankelijk van de regio, 3 procent
vooreennieuwbouw.Daarnaast is
ernogdebtw,de zogenaamdetva,
van19,6procent.Voorde financie-
ring van het project raden we de
koper aan om een beroep te doen
op zijn vertrouwde bankier. In
Frankrijk ishetookgebruikelijkom
bijeenlatereverkoopeenbelasting
van 16 procent te heffen op de
winst.»

SPANJE €180.000

Aan de Costa Blanca zijn een
aantalnieuweafgeslotenverka-
velingen ontwikkeld van tel-
kenszeswoningeninIbiza-stijl.
Viervilla’shebbendrieslaapka-
mers,deandere-zoalsdithuis -
hebbenertwee.Benedenzijnde
leefruimtes en een doucheka-
mer ingericht. De slaapkamers
hebbenelkeen terras, degroot-
ste beschikt over een dressing.
Hier is ook nog een badkamer.
Hetdakis ingerichtalssolarium.
Van hier heb je een prachtig
zicht op de zoutmeren van La
Mata en een nabijgelegen na-
tuurpark. In de prijs zit een do-
moticasysteem van 9.000 euro
inbegrepen dat ook vanuit Bel-
giëkanbestuurdwordenviaeen
meegeleverde iPad.
De villa beschikt over een eigen
zwembad (6 x 3m) en een aan-
gelegde tuin met beplanting.
Een zuidgerichte woning kost
10.000euroextra.
DestrandenvanGuardamardel
Segura liggenop5km,de lucht-
haven van Alicante op een half
uur.

INFO
Oppervlakte: 92 m2

(bewoonbaar) en
150 m2 (perceel)
Locatie: Guardamar
del Segura
Afstand van
Brussel: 1.888 km

De makelaar: www.hipestates.com en 0800/62 500

Elk land heeft
74 weekend16en17februari2013

eEven belangrijk als het kiezen van een huis
is uitzoeken hoe vastgoed in het buiten-
land wordt verkocht. Enkele makelaars lich-
ten aan de hand van door ons geselecteer-
de woningen en appartementen toe hoe
een verkoop in het buitenland verloopt.

73VERVOLG

ITALIË €179.000
CasaDeaiseenklassiekplat-
telandshuis in de Marche,
een regio aan de oostkust
van Italië die volop in op-
mars is. Het huis is volledig
gerestaureerd in een rustie-
ke stijl en met respect voor
oude materialen, zoals de
houtenplafondbalken ende
terracottavloer.
Zowel in de woonkamer als
in de keuken staat een vuur.
Indekeukengaathetomeen
broodovenwaarjeookzelf je
pizza’skan inbakken.Onder
het dak zijn twee slaapka-
mers en een badkamer on-
dergebracht.
Bij het huis hoort eenpergo-
la, van waar je een prachtig
uitzicht hebt over het dal.
Het perceel van 2.000 m2 is
voldoende groot om er nog
een zwembad aan te leggen.
Tegen het huis staat nog een
opteknappengebouw,maar
dat is niet in deze verkoop
opgenomen.
De luchthaven van Ancona
ligt op80km.

INFO
Oppervlakte:
127 m2 (bewoonbaar)
en 2.000 m2 (perceel)
Locatie:
Penna San Giovanni
Afstand van
Brussel: 1.418 km

De makelaar: www.realmente.nl en 0031/437 85 05 09
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Shoppen voor je
lenteterras
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Woning kopen in het buitenland
Zo doe je het

In Flanders Expo vindt volgende week Second Home plaats, dé beurs
voor wie een tweede verblijf wil kopen. De meeste Belgen betalen maximaal
200.000 euro voor een huis of flat in het buitenland. We kijken wat je voor
dat bedrag krijgt en hoe zo’n verkoop verloopt.

BJÖRN COCQUYT 74LEESVERDER
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eennotaris inBelgië: opzoekwerk,
aanvragen fiscaal nummer, ope-
ning van rekeningen... Het verlij-
den van de akte gebeurt wel door
denotaris. Zijn loon,datvandead-
vocaat ende andere kosten bedra-
gen slechts 5 à 6 procent. Er is ook
geen tweedeverblijventaks inPor-
tugal en sinds dit jaar zijn er gun-
stige fiscalemaatregelen zoals het
schrappen vande inkomensbelas-
ting op pensioenen. Je betaalt wel
onroerende voorheffing. Er zijn
mogelijkheden voor een lening in
België bij Banque BCP omdat die
eenPortugesepartnerheeft.»

FRANKRIJK
Luc Notermans van Casimmo: «De
huizen worden gekocht van een
Belgischeontwikkelaar/bouwheer
endemodelwoningenkunnenook
in Park Molenheide bezocht wor-
den. Bij het bezoek ter plaatse kan
dan alle aandacht uitgaan naar de
keuzevandeligging.Nadetoezeg-
ging wordt een reservatie-over-
eenkomst opgemaakt en start de
bouw. Wij nemen al het papier-
werk op ons. De uiteindelijke ver-
koop gebeurt bij een notaris in
Frankrijk en daarna worden de
sleutels overhandigd. De bijko-
mendekosten voor ondermeer de
registratie en aktes bedragen, af-
hankelijk van de regio, 3 procent
vooreennieuwbouw.Daarnaast is
ernogdebtw,de zogenaamdetva,
van19,6procent.Voorde financie-
ring van het project raden we de
koper aan om een beroep te doen
op zijn vertrouwde bankier. In
Frankrijk ishetookgebruikelijkom
bijeenlatereverkoopeenbelasting
van 16 procent te heffen op de
winst.»

SPANJE €180.000

Aan de Costa Blanca zijn een
aantalnieuweafgeslotenverka-
velingen ontwikkeld van tel-
kenszeswoningeninIbiza-stijl.
Viervilla’shebbendrieslaapka-
mers,deandere-zoalsdithuis -
hebbenertwee.Benedenzijnde
leefruimtes en een doucheka-
mer ingericht. De slaapkamers
hebbenelkeen terras, degroot-
ste beschikt over een dressing.
Hier is ook nog een badkamer.
Hetdakis ingerichtalssolarium.
Van hier heb je een prachtig
zicht op de zoutmeren van La
Mata en een nabijgelegen na-
tuurpark. In de prijs zit een do-
moticasysteem van 9.000 euro
inbegrepen dat ook vanuit Bel-
giëkanbestuurdwordenviaeen
meegeleverde iPad.
De villa beschikt over een eigen
zwembad (6 x 3m) en een aan-
gelegde tuin met beplanting.
Een zuidgerichte woning kost
10.000euroextra.
DestrandenvanGuardamardel
Segura liggenop5km,de lucht-
haven van Alicante op een half
uur.

INFO
Oppervlakte: 92 m2

(bewoonbaar) en
150 m2 (perceel)
Locatie: Guardamar
del Segura
Afstand van
Brussel: 1.888 km

De makelaar: www.hipestates.com en 0800/62 500

Elk land heeft
74 weekend16en17februari2013

eEven belangrijk als het kiezen van een huis
is uitzoeken hoe vastgoed in het buiten-
land wordt verkocht. Enkele makelaars lich-
ten aan de hand van door ons geselecteer-
de woningen en appartementen toe hoe
een verkoop in het buitenland verloopt.

73VERVOLG

ITALIË €179.000
CasaDeaiseenklassiekplat-
telandshuis in de Marche,
een regio aan de oostkust
van Italië die volop in op-
mars is. Het huis is volledig
gerestaureerd in een rustie-
ke stijl en met respect voor
oude materialen, zoals de
houtenplafondbalken ende
terracottavloer.
Zowel in de woonkamer als
in de keuken staat een vuur.
Indekeukengaathetomeen
broodovenwaarjeookzelf je
pizza’skan inbakken.Onder
het dak zijn twee slaapka-
mers en een badkamer on-
dergebracht.
Bij het huis hoort eenpergo-
la, van waar je een prachtig
uitzicht hebt over het dal.
Het perceel van 2.000 m2 is
voldoende groot om er nog
een zwembad aan te leggen.
Tegen het huis staat nog een
opteknappengebouw,maar
dat is niet in deze verkoop
opgenomen.
De luchthaven van Ancona
ligt op80km.

INFO
Oppervlakte:
127 m2 (bewoonbaar)
en 2.000 m2 (perceel)
Locatie:
Penna San Giovanni
Afstand van
Brussel: 1.418 km

De makelaar: www.realmente.nl en 0031/437 85 05 09
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Terug naar
de tijd van

toen
78LEES

Shoppen voor je
lenteterras

76LEES

Woning kopen in het buitenland
Zo doe je het

In Flanders Expo vindt volgende week Second Home plaats, dé beurs
voor wie een tweede verblijf wil kopen. De meeste Belgen betalen maximaal
200.000 euro voor een huis of flat in het buitenland. We kijken wat je voor
dat bedrag krijgt en hoe zo’n verkoop verloopt.

BJÖRN COCQUYT 74LEESVERDER

WONEN

€180.000
€125.500 €125.000

€179.000€138.100
€149.500
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