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Huis verkocht
Samenstelling en tekst: Björn Cocquyt

Appartement aan de COSTA BLANCA

Compactnieuwbouwappartementvan65m
2op

de benedenverd
ieping met tuin aan de achter-

zijde eneengroot terras (1
7,25m

2). Keuken, eet
-

plaats enzithoek liggen
inelkaars verlen

gde.De

twee slaapkamers beschikke
n elk over eenbad-

kamer. Samenmet 18 villa’s gebouw
d rond een

gemeenschappeli
jk zwembad, vlak bij een golf-

baan.Dit type
wordtsteedsge

combineerdineen

pand met ook een ruimer

dakappartem
entmetriantterras

(5

zicht. Hiervo
or bedraagt d

e vraag

euro.

INFO

Ligging: Villamartin,strand op wa

Brussel op 2.127 km.

Makelaar: www.hipestates.com

en 0800/62 500

8 km.

Brussel op 2.096 k

Makelaar: www

nal.be en 0475/25

Appartement
met twee slaap-

en badkamers
Prijs: 159.000 euro + 3.500 euro

(parking)
Oppervlakte: ong.70 m2

bewoonbare oppervlakte,terras
van 16 m2 en solarium van 68 m2

Info:Er is in het complex nog een
gelijkaardige flat te koop voor

175.000 euro + 3.500 euro.Wat ver-
derop wordt hetzelfde type flats

gebouwd vanaf 125.000 euro
Ligging: Punta Prima,

op 1.913 km van Brussel
Makelaar:www.hipestates.com

en 0800/62 500

Hoewel Karel Beliën
en zijn vrouw Patri-
ciaeenzwakhebben
voor Andalusië,
kochten ze een flat
aan de Costa Blanca.
«Delandschappenin
Andalusië zijn een
stuk mooier en de
pracht van steden
als Granada, Sevilla

enMalaga ishierniet tevinden.»
«Maardemakelaarwistons toch teovertui-
genomvoordeCostaBlanca tekiezen», ver-
telt Karel. «Dat had vooral temakenmet de
prijs-kwaliteitverhoudingvanditprojecten
degedetailleerdeafwerking.Geenenkelan-
dercomplexkondaaraantippenenweheb-
ben er toch een flink aantal bezocht, ook in
Andalusië.Heelwatvastgoedligtermidden-
ineengolfresort endat isniet echtonsding,
ookal zijnwebeginnendegolfers.»
«En de typische klassieke Spaanse stijl van
dehuizendaar spreekt ons veelminder aan
dandemodernearchitectuurvandenieuw-
bouw die we aan de Costa Blanca aantrof-
fen.»
De degelijkheid van de constructie speelde
ook een belangrijke rol, omdat het koppel
hunappartementvooralalseen investering

ziet. «Alleen al door de stijging van de btw
opnieuwbouwhebbenweeenuitstekende
zaak gedaan. Toen we de flat kochten, be-
droeg die nog 4 procent, terwijl hij vandaag
al gestegen is tot10procent»,weetKarel.
«Als we op een bepaald moment met een
mooiemeerwaardekunnenverkopenenel-
ders ietsopdekopkunnentikken,zullenwe
diekanswellichtgrijpen.Verhurendoenwe
niet.Vriendenenfamiliezijnnatuurlijkwel-
komenookonzekinderenkomennaarhier,
maarwehebben lievergeenwildvreemden
inonze flat.»

Eropuit
Het koppel uit Overijse viert straks met
vriendeneindejaar inSpanje.Het ishetvijf-
de bezoek dit jaar aan hun tweede verblijf.
«Wetrekkenermeestalmetdewagenopuit
om de streek te ontdekken. Dan rijden we
makkelijk 100 km landinwaarts, op zoek
naar een paar geheime plekjes. Soms bren-
genwemeertijddoorindewagendaninons
appartement. Maar we kunnen ook genie-
tenvaneenrustigedagophetdakterras.Het
uitzicht, met de zee in de verte, is prachtig.
Dat isnetderedenwaaromwevoordezeflat
kozen. We waren de eersten om te kopen,
nogvoorer eensteenwasgelegd.»

In het complex met een veertigtal flats en
een gemeenschappelijk zwembad wonen
bijna uitsluitend Scandinaviërs en Belgen.
«Wehebben een goed contact, maar we lo-
pen elkaars deur niet plat. Het is niet zoals
de Engelsen die hier verbroederen en zelfs
huneigenpubsenwinkelshebben.» (BCW)

Ook je droomhuis gevonden via onze

rubriek Huizen Te Koop? Mail naar

goedwonen@hln.be

Pal aan zee

Lezers vonden hun droomhuis in onze krant
Karel en Patricia Beliën (beiden 58) uit Overijse

GRIEKENLAND

Recentevillauit2011meteenmoder-
nearchitectuureninrichtingdieniet
traditioneel-Grieks is. Met een be-
woonbare oppervlakte van 145 m2

zijnallekamersaangenaamruim.De
woning heeft achter aan de tuin van
1.700m2rechtstreekstoegangtothet
strand. Het uitzicht is ronduit ver-
bluffend en de indeling van de wo-
ning is daar ook op afgestemd. Zo is
er boven een tweede zithoek inge-

richtdieaansluitopeendakterras.De
twee slaapkamers op deze verdie-
ping hebben ook een eigen balkon.
De derde slaapkamer bevindt zich
benedenenbeschiktnetalsdeande-
reovereenbadkamermetdouche.Er
is overal airco. Naast het zwembad
van 4 x 10 meter is een extra terras
aangelegddat overdekt kanworden.
Het is 30 minuten rijden tot aan de
luchthaven vanAraxos diewekelijks

€ 395.000

meerdere verbindin-
genmetBrusselheeft.
Verkocht met fikse
korting: de oorspron-
kelijke prijs bedroeg
600.000euro.

INFO
Ligging: Kyllini
Op 2.836 km
van Brussel

PELOPONNISOS

Makelaar:www.elxis.nl en 0031/302 34 33 33

TURKIJE

In dit nieuwbouwcomplex met
meerdere blokken zijn nog twee ap-
partementen tekoop.
Datopdederdeverdiepingheeft een
bewoonbareoppervlaktevan130m2

en kost 97.000 euro. Het beschikt
over twee slaap- en badkamers en
twee terrassen.
Hetandereappartement,opdeacht-
steverdieping, ismet175m2eenstuk
groterenheeftdanookvierslaap-en

twee badkamers, waarvan één aan-
sluit op een veranda. Door de ligging
op de hoek van het gebouwgeniet je
hier overal, zowel binnen als op de
tweeterrassen,vanfrontaalzeezicht.
Deprijs: 185.000euro.
Op het domein is er een groot en een
kinderzwembad aangelegd. Daar-
naast isereensolariumpontonopzee
vanwaarjeviaeenladderookhetwa-
terkunt induiken.

€ 97.000

INFO
Ligging: Ayas
Op 3.699 km
van Brussel

MERSIN

Makelaar: www.mersinhomes.eu en 09/329 01 01

Karel en Patricia dedenmet de aankoop van hun flat een uitstekende zaak. Toen ze hun buitenverblijf
aan de Costa Blanca kochten, bedroeg de btw op nieuwbouw 4%. Die is intussen gestegen tot 10%.
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Appartement met twee slaap- en badkamers

Prijs: 159.000 euro+3.500 euro (parking)
Oppervlakte: ca.70m2 bewoonbare oppervlakte, terras van 16m2 en solarium van 68m2

Info: er is in het complex nog een gelijkaardige fl at te koop voor 175.000 euro + 3.500 euro
wat verderop wordt hetzelfde type fl ats gebouwd vanaf 125.000 euro
Ligging: punta prima, op 1.913 km van brussel
Makelaar: www.hipestates.com en tel. gratis 0800 62 500

Deze klanten kochten bij Hip Estates:
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