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land wordt verkocht. Enkele makelaars lichten aan de hand van door ons geselecteerde woningen en appartementen toe hoe
een verkoop in het buitenland verloopt.
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Zo doe je het
GRIEKENLAND

Steven Theunis van Hip Estates: «In Vangelis Nastos van Elxis. «Ook in
Spanje wordt traditioneel samen- Griekenland ben je pas eigenaar na
gewerkt met een advocaat. Die ver- het verlijden van de akte. Bij transricht heel wat administratief werk, acties boven de 80.000 euro ben je
zoals het opstellen van het aan- verplicht een advocaat te nemen,
koopcontract en het opvragen van maar dat is sowieso aan te raden.
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Even belangrijk als het kiezen van een huis
is uitzoeken hoe vastgoed in het buitenland wordt verkocht. Enkele makelaars lichten aan de hand van door ons geselecteerde woningen en appartementen toe hoe
een verkoop in het buitenland verloopt.

SPANJE

Steven Theunis van Hip Estates: «In
Spanje wordt traditioneel samengewerkt met een advocaat. Die verricht heel wat administratief werk,
zoals het opstellen van het aankoopcontract en het opvragen van
de nodige certificaten. Meestal
ontvangt hij in opdracht van de
klant ook de sleutels na het beschrijven van de notariële akte. Betalingen gebeuren nooit rechtstreeks aan de makelaar of promotor, maar via een derdenrekening
van de advocaat.»
«De oplevering van deze woning
gebeurt eind 2013. Om ze te reserveren wordt 3.300 euro aangerekend. Binnen de dertig dagen erna
moet 30 procent betaald worden
en omstreeks juli nog eens 20 procent, zodat bij de oplevering nog 50
procent overblijft. Dan worden ook
de kosten aangerekend. Alles inbegrepen komt de aankoop neer op
205.676 euro. Daar zit ook het loon
van de advocaat bij. Voor leningen
zijn er mogelijkheden zowel in
Spanje als in België.»
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daarom is het goed om een makelaar in de arm te nemen die het Nederlands machtig is. De aankoop
verloopt in fases en begint met een
voorstel tot aankoop en een klein
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Een zuidgerichte woning kost
10.000 euro extra.
De PORTUGAL
stranden van Guardamar del
Segura liggen op 5 km, de luchtDavid
Quasten
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Alicante
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«Dituur.
appartement wordt rechtstreeks van de aannemer gekocht.
Na de toezegging van de koper
duurt het ongeveer één maand tot
aan de sleuteloverdracht. Net als in
andere zuiderse landen verricht

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
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