
Persartikel Het Laatste Nieuws - 14 en 15 juli 2012persartiKel - Het laatste    nieuws - 14 en 15 juli 2012

Madrid

S PAN J E
P
O
R
T
U
G
A
L

Alicante

Costa
Blanca

60 weekend14en15 juli2012

Duplex voor 129.900 euro

Dit project is één van de 23 nieuwe, vrijstaande
woningenopeenbeveiligdgolfresortmetooknog
tenniscourtseneenbowling.Opeenbeperkteop-
pervlakte is er tocheenaangenaamruimtegevoel
gecreëerd.Allekamersbevindenzichgelijkvloers.

Deeetplaatsscheidtdezithoekvandevolledig in-
gerichte en praktische keuken in U-vorm. Vanuit
de woonkamer is er via een schuifraam toegang
tot een terrasdatvolledigeprivacygeniet.
Aandeanderekantheb jeeen fraaiuitzichtophet

resort.Demasterbedroomheefteeneigenbadka-
mer,deandere tweeslaapkamersdelenereen.Bij
de woning kan optioneel gekozen worden voor
eenprivézwembadeneengarage.Die kosten res-
pectievelijk 14.000 en11.500 euro. De zandstran-
denvanOrihuelaCostabevindenzichop12km.

INFO
Oppervlakte: 80,85 m2 (bewoonbaar) en 225 m2

(perceel)
Makelaar: www.hipestates.com en 0800/62 500

De Costa Blanca is voor

Vlamingen de populairste

Spaanse costa voor een

tweede verblijf. De crisis

deed de interesse nog

groeien. Het aanbod is

groot, de prijzen laag.

Wie van plan is om iets te

kopen, doet er goed aan

samen te werken met een

advocaat.Wij presenteren

zes verschillende panden.

BJÖRN COCQUYT

De liggingvandit nieuwbouwappartement is eenab-
solutetroef:op400metervandezeeenvlaknaasteen
parkgebied.Dankzijhetprivédakterrasvanmaarliefst
55 m2 kan ook in alle rust van de omgeving genoten
worden.Daarnaast zijnerooknog tweekleine terras-
jesopdeeersteverdieping.De inrichtingvande flat is
modern ener is eenuitgebreide keuze voor de afwer-
king. De leefruimte is een lange rechthoek met een
keukenmeteethoekeneenzithoek.Detweeslaapka-
mersmetingebouwdekastenbeschikkenelkovereen

badkamer. De grootste staat via een glazen wand
rechtstreeks inverbindingmetdeslaapkamer.Ophet
domein is er ook nog een gemeenschappelijke tuin
met verwarmd zwembad en een sauna. Nieuw win-
kelcentrumopwandelafstand.DebruisendestadTor-
revieja ligt eenpaarkilometerverderop.

INFO
Oppervlakte: 63,3 m2

Makelaar: www.hipestates.com en 0800/62 500

KOOPALTIJDMÉT EENADVOCAAT
Door de crisis die Spanje hard treft, is
ereenheelgrootaanbodvankoopwo-
ningen. Nieuwbouwprojecten wor-
den voor een prikje van de hand ge-
daanomtochnogietsvangeldtevan-
gen en bij de herverkoop gaat het
vaak om huizen uit een bankbeslag
die zo snel mogelijk en dus spotgoed-
koop verkocht worden. De Ameri-
kaanse zakenman Donald Trump
raadt net daarom aan om nu te inves-

teren in vastgoed op het Iberisch
schiereiland of in Griekenland. Wie
vanplanisomietstekopen,gaatdaar-
bij beter voorzichtig tewerk. Steven
Theunis van Hip Estates, dat al meer
dan vijftien jaar actief is in Spanje,
vindt het een absolute must om sa-
men te werken met een advocaat.
«Zovoorkomjeonaangenameverras-
singen. Je kunt die persoon vergelij-
ken met een notaris bij ons. Het is ie-

manddiejezalwaarschuwenvoorlou-
che zaakjes. Hij gaat ook na of er nog
openstaande facturen zijn en hoe het
zit met de aflossingen van de lening.
In Spanje nemen nieuwe eigenaars
immersalleschuldenover.Meteenad-
vocaat hoef je geen schrik te hebben
vooreenfinanciëlenachtmerrie,maar
ben je op voorhand duidelijk geïnfor-
meerd.»
Debetalingenlaatjeookhetbestevia

een advocaat verlopen. «Maak de no-
dige bedragen over op zijn derdenre-
kening.Betaal nooit rechtstreeks aan
de bouwpromotor of verkoper. Het
geldkomtpasinhunhandenalsereen
bankgarantie is.Zo zit je safe.»
Tot slot is de advocaat de geknipte
persoon om een bewoonbaarheids-
certificaat op te vragen.Dat verzekert
je dat alles gebouwd is in overeen-
stemming met de geldende regels.

APPARTEMENTEN

WONINGEN Vrijstaand huis voor 159.000 euro

Lezers
vragen

Opblaasbad
op terras

We hebben maar een klein
stukje gazon, maar een heel

groot houten terras.Ideaal zou dus
zijn om ons opblaasbaar bad daar
te plaatsen.Het heeft een afmeting
van 3x2x0,75m. Het moet dus ge-
vuldwordenmetongeveer4m3wa-
ter. Zal het terras het niet begeven
onder dat gewicht?
Eddy Roman,Gentbrugge

Je zwembad op je houten terras
plaatsen is niet zonder risico als

het de bedoeling is om het water er
lange tijd in te laten. Gezien de grote
hoeveelheidwaterzalhetgewichtbij-
zondergrootzijnendekansisdanook
reëeldat jehoutenterrasopbepaalde
plaatsen gaat doorhangen. Dat komt
omdat de terrasplanken rusten op ke-
pers en maar op bepaalde punten on-
dersteundworden.Alsereengroteaf-
standistussendeplaatsenwaarzeon-
dersteund zijn, krijg je gegarandeerd
problemen.Alsdeafstandmaar35 tot
40 cm bedraagt en er liggen ware ke-
pers onder, dan is het risico een stuk
minder groot.

Terrasoverkapping
of veranda?

Twee jaar geleden kochten we
een woning met een groot ter-

ras. Door het slechte weer maken
weernauwelijksgebruikvan.Daar-
om denken we eraan om het terras
te overkappen en een haard te in-
stalleren of om er een veranda van
te maken.Wat raden jullie aan?
Familie Roels,Kessel-Lo

Eerst en vooral moet je aanklop-
penbijdedienstruimtelijkeorde-

ning van de gemeente om te vragen
of jullie plannen wel uitgevoerd mo-
gen worden.Dat hangt onder meer af
vandeliggingvandewoning,eerdere
uitbreidingen, losstaande bijgebou-
wen… Als daar het licht op groen
wordt gezet, kan een aannemer een
kijkjekomennemenomdebouwkun-
dige mogelijkheden te onderzoeken.
Het terras is misschien wel stevig ge-
noeg om een overkapping te dragen,
maarnietvoordeveelzwaarderecon-
structie van de veranda. Een veranda
is ook veel duurder,zeker als je ramen
wilttotopdegronddievolledigopen-
schuivenzodat jehetgevoelhebtbui-
ten te zitten.Als je binnen wat krap zit
in ruimte, is een uitbreiding met een
veranda natuurlijk wel handig.

Vetvlekken
op blauwsteen

We hadden onlangs een barbe-
cue.Pasdevolgendedagstelde

ikvastdaterbehoorlijkwatvlekken
op het terras waren gemaakt, wel-
licht van vettige sauzen en stukjes
vlees. Het terras bestaat uit tegels
van Chinese blauwsteen.Hoe moet
ik de vlekken behandelen?
IngeWiels,Leopoldsburg

Blauwsteen is een natuursteen
die niet poreus is.Vetvlekken zul-

len dan ook nooit tot in de kern van de
steen dringen. Dat betekent dat vet
geen blijvende schade aanricht. On-
der invloed van de zon en de regen
zullendeplekkenlangzaam,maarvol-
ledig verdwijnen. Als je sneller resul-
taat wilt zien, dan kan je het terras
schoonmaken met een product dat
speciaal bedoeld is voor het reinigen
van natuursteen.Je kunt ook een sop-
je maken door bij een emmer water
twee lepels ammoniak toe te voegen.
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Bestek
in kleur

Deze zomer krijgt het bestek een vro-
lijk kleurtje bij het Italiaanse design-
merk Alessi.Vorken, lepels en messen
krijgen een kunststof handvat in licht-
blauw,paars,donkergrijs,groen,ivoor,
rood of zwart. Gecombineerd met de
grote vormen en de effen materialen
zorgtdatvooreenspeelselook.Setvan
24 stuks: 89 euro. Per stuk: 3,50 euro
koffielepel,4,50euro theelepel.(KWu)
Info:www.alessi.com en 02/4783338
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Luxeflat voor 195.000 euro

Halfopen bebouwing
voor 169.000 euro

Ditappartementmaaktdeeluitvan
eenmodernnieuwbouwprojectdat
gekenmerkt wordt door laagbouw.
De flats zijn gegroepeerd rond een
centrale tuin met een verwarmde
jacuzzi en een zwembad met kin-
dergedeelte. Deze flat beschikt ook
overeeneigenterrasmeteenprivé-
tuintjeenzichtophetzwembad.De
leefruimte is één kamer waar de
U-vormige keuken in een hoek is
ondergebracht. Hier is ook plaats
voor een wasmachine. Dankzij een
groot schuifraam kan er heel veel
licht binnenvallen. Er zijn twee
slaapkamers die elk over een eigen
badkamerbeschikken.
Dit project heeft nog andere appar-
tementen tekooptegenprijzen tussen113.000
en119.000euro. Eenondergrondseautostaan-
plaats is in dat bedrag inbegrepen. De zand-
strandenvanLaZenia liggenopnauwelijkseen
kilometer.Ookwinkelsenrestaurants liggenop
wandelafstand.

INFO
Oppervlakte: 78 m2

Makelaar: www.masainternational.be
en 03/633 48 00

Ditnieuwbouwproject LagunaGreen inhetzui-
den van de Costa Blanca biedt kleine groepjes
woningen aan rond een groot gemeenschappe-
lijk verwarmd zwembad. Het huis heeft zowel
voor- als achteraaneen ingang.Aandestraatzij-
deisereenopritenaandekantvanhetzwembad
een klein privéterras. De inrichting gebeurde
met klassieke, typisch Spaansematerialen. Er is
zowelbovenalsbenedeneenslaapkamer,beide
met inbouwkasteneneenbadkamer.Boveniser

nog een, deels overdekt, terras van 16 m2. Vlak
achter het resort is er een golfterrein waar ook
tal van andere sporten kunnen worden beoe-
fend.HetzandstrandvanGuardamarligtoptien
minuten rijden.

INFO
Oppervlakte: 75 m2

Makelaar: www.masainternational.be
en 03/633 48 00
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Deze flat is opgetrokken in het luxueuze Las Coli-
nas Golf Resort, een oase van groen en rust tussen
Alicante enMurcia. Er zijn verschillende groepjes
woningengebouwd,maaroveraloverheerstdena-
tuur. Daar kan in deze flat maximaal van genoten
worden dankzij het grote schuifraam in dewoon-
kamer en vanop het ruime terras (18m2) dat erop
uitgeeft. Voor de aankleding zijn duidelijk kwali-
teitsmaterialen gebruikt. De praktische keuken is
vollediguitgerust en sluit aanopeenberging.
Ook de twee slaapkamers hebben een panora-

misch uitzicht. De ene slaapkamer heeft een bad-
kamer met bad, de andere met douche. Gemeen-
schappelijk zwembadencarport aanwezig.
De vraagprijs omvat de inrichting van het appar-
tementof een fullmembershipvandegolfclub.
Er zijnheelwat faciliteiten aanwezig. Strandenop
10minuten rijden.

INFO
Oppervlakte: 80 m2

Makelaar: www.hipestates.com en 0800/62 500

Gelijkvloers appartement
voor 113.000 euro

Rijhuis voor 99.900 euro

Recentehalfopenfamiliewoninguit2006diepri-
maonderhoudenis.Aangenaamruimtegevoelen
veel lichtinval. De woonkamer met eet- en zit-
hoekisuitgerustmeteenkachel.Directetoegang
tot de volledig uitgeruste keuken met aanslui-
tend een handige bergruimte. Beneden is er een
slaapkamer met doucheruimte. De twee slaap-
kamersopdeeersteverdiepingdeleneenbadka-
mermet bad en douche in één. De buitenruimte
is verdeeld over een betegelde patio met klein
zwembadeneenzonneterrasmetbergruimteop
het dak. Van daaruit heb je een knap uitzicht op
deomgevingende zoutmeren.Dewoning is uit-
gerustmetairco,draadloosinternetenontvangst
van TV Vlaanderen. Het wordt bemeubeld ver-
kocht.Het strand ligt opvijfminuten rijden.

INFO
Oppervlakte: 105 m2

Makelaar: www.masainternational.be
en 03/633 48 00

VAKANTIEWONINGEN AANDE COSTA BLANCA

Dit project is hét toonbeeld van           
hedendaagse architectuur, gelegen 
op wandelafstand van het grootste 
commercieel centrum van de Costa 
Blanca en op slechts enkele honder-
den meters van de mooie zandstran-
den van La Zenia, Playa Flamenca 
en Cabo Roig. Prachtig woonproject 
met ruime kwaliteitsvolle appar-
tementen met 2 slaapkamers en 2 
badkamers op het gelijkvloers of 
duplexwoningen op de verdieping. 
Prachtig aangelegde tuinen met 
zwembad en jacuzzi. Ondergrondse 
staanplaatsen inbegrepen in de prijs. 
Deze exclusieve appartementen kun-
nen op maat worden aangepast aan 
uw wensen. Ze bieden een zeldzame 
combinatie van comfort, luxe, privacy, ruimte 
en een schitterend uitzicht op zee. De duplex 
woningen hebben een solarium van 55 m². 
Gelijkvloers vanaf 113.000 euro. 
Duplex met zeezicht vanaf 127.000 euro.

www.hipestates.com
en 0800/62 500
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Het grootste aanbod 2de verblijven in Spanje!
turnhoutsebaan 72  i  2970 schilde

Het grootste aanbod 2de verblijven in Spanje!
turnhoutsebaan 72  i  2970 schilde

Bel gratis 0800 62 500

turnhoutsebaan 72  i  b-2970 schilde  i  t + 32 (0)3 283 87 87

www.hipestates.com  i  biv erkend nr. 504.093
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