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Opblaasbad
op terras
We hebben maar een klein
V stukje gazon, maar een heel

Costa
Blanca

Alicante

groot houten terras.Ideaal zou dus
zijn om ons opblaasbaar bad daar
te plaatsen.Het heeft een afmeting
van 3x2x0,75m. Het moet dus gevuldwordenmetongeveer4m3 water. Zal het terras het niet begeven
onder dat gewicht?
Eddy Roman,Gentbrugge

APPARTEMENTEN Duplex voor 129.900 euro
De Costa Blanca is voor
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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
hoeveelheid waterzalhetgewichtbijzondergrootzijnende kansisdanook
reëel dat je houten terras op bepaalde
plaatsen gaat doorhangen. Dat komt
omdat de terrasplanken rusten op kepers en maar op bepaalde punten ondersteund worden.Als er een grote afstandistussendeplaatsenwaarzeondersteund zijn, krijg je gegarandeerd
problemen.Als de afstand maar 35 tot
40 cm bedraagt en er liggen ware kepers onder, dan is het risico een stuk
minder groot.
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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 ligging van dit nieuwbouwappartement is een absolute troef: op 400 meter van de zee en vlak naast een
parkgebied. Dankzij het privédakterras van maar liefst
55 m2 kan ook in alle rust van de omgeving genoten
worden. Daarnaast zijn er ook nog twee kleine terrasjes op de eerste verdieping. De inrichting van de flat is
modern en er is een uitgebreide keuze voor de afwerking. De leefruimte is een lange rechthoek met een
keuken met eethoek en een zithoek. De twee slaapkamers met ingebouwde kasten beschikken elk over een
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of veranda?
V

badkamer. De grootste staat via een glazen wand
rechtstreeks in verbinding met
de slaapkamer.
Opkochten
het
Twee
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groot termet verwarmd zwembadras.
en Door
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we eraan om het terras
te overkappen en een haard te inINFO
stalleren of om er een veranda van
Oppervlakte: 63,3 m2 te maken.Wat raden jullie aan?
Familie Roels,Kessel-Lo
Makelaar: www.hipestates.com
en 0800/62 500

Eerst en vooral moet je aankloppen bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente om te vragen
of jullie plannen wel uitgevoerd mogen worden.Dat hangt onder meer af
van de ligging van de woning,eerdere
uitbreidingen, losstaande bijgebouwen… Als daar het licht op groen
wordt gezet, kan een aannemer een
kijkjekomennemenomdebouwkundige mogelijkheden te onderzoeken.
Het terras is misschien wel stevig genoeg om een overkapping te dragen,
maar niet voor de veel zwaardere constructie van de veranda. Een veranda
is ook veel duurder,zeker als je ramen
wilttotopdegronddievolledig openschuiven zodat je het gevoel hebt buiten te zitten.Als je binnen wat krap zit
in ruimte, is een uitbreiding met een
veranda natuurlijk wel handig.

A

WONINGEN Vrijstaand huis voor 159.000Vetvlekken
euro
Dit project is één van de 23 nieuwe, vrijstaande
woningen op een beveiligd golfresort met ook nog
tenniscourts en een bowling. Op een beperkte oppervlakte is er toch een aangenaam ruimtegevoel
gecreëerd. Alle kamers bevinden zich gelijkvloers.

De eetplaats scheidt de zithoek van de volledig ingerichte en praktische keuken in U-vorm. Vanuit
de woonkamer is er via een schuifraam toegang
tot een terras dat volledige privacy geniet.
Aan de andere kant heb je een fraai uitzicht op het

op blauwsteen
V

resort. De masterbedroom heeft een eigen badkamer, de andere twee slaapkamers
delen er
een. Bijeen barbeWe hadden
onlangs
de woning kan optioneel gekozen
worden voor
cue.Pasdevolgendedagstelde
een privézwembad en een
garage. Die kosten resikvastdaterbehoorlijkwatvlekken
pectievelijk 14.000 en 11.500
euro.
De zandstranop het
terras
waren gemaakt, welden van Orihuela Costa bevinden
op 12km.
licht vanzich
vettige
sauzen en stukjes
vlees. Het terras bestaat uit tegels
INFO
van Chinese blauwsteen.Hoe moet
de vlekken behandelen?
Oppervlakte: 80,85 m2ik(bewoonbaar)
en 225 m2
IngeWiels,Leopoldsburg
(perceel)
Makelaar: www.hipestates.com en 0800/62 500
Blauwsteen is een natuursteen
die niet poreus is.Vetvlekken zullen dan ook nooit tot in de kern van de
steen dringen. Dat betekent dat vet
geen blijvende schade aanricht. Onder invloed van de zon en de regen
zullen de plekken langzaam,maar volledig verdwijnen. Als je sneller resultaat wilt zien, dan kan je het terras
schoonmaken met een product dat
speciaal bedoeld is voor het reinigen
van natuursteen.Je kunt ook een sopje maken door bij een emmer water
twee lepels ammoniak toe te voegen.
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Deze flat is opgetrokken in het luxueuze Las Colinas Golf Resort, een oase van groen en rust tussen
Alicante en Murcia. Er zijn verschillende groepjes
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misch uitzicht. De ene slaapkamer heeft een badkamer met bad, de andere met douche. Gemeenschappelijk zwembad en carport aanwezig.
De vraagprijs omvat de inrichting van het appartement of een full membership van de golfclub.
Er zijn heel wat faciliteiten aanwezig. Stranden op
10 minuten rijden.

INFO

Oppervlakte: 80 m2
Makelaar: www.hipestates.com en 0800/62 500

Halfopen bebouwing
Rijhuis voor 99.900 euro
voor 169.000 euro
WONINGEN Vrijstaand huis voor 159.000 euro
Dit project is één van de 23 nieuwe, vrijstaande
woningen op een beveiligd golfresort met ook nog
tenniscourts en een bowling. Op een beperkte oppervlakte is er tochturnhoutsebaan
een aangenaam ruimtegevoel
72
gecreëerd. Alle kamers bevinden zich gelijkvloers.

i
www.hipestates.com

Het grootste aanbod 2de verblijven in Spanje!

De eetplaats scheidt de zithoek van de volledig in- resort. De masterbedroom heeft een eigen badkagerichte en praktische keuken in U-vorm. Vanuit mer, de andere twee slaapkamers delen er een. Bij
de woonkamer is er via een schuifraam toegang de woning kan optioneel gekozen worden voor
privézwembad
en een garage. Die kosten restot
een terras schilde
dat volledige iprivacy
b-2970
t +geniet.
32 (0)3 283een87
87
Aan de andere kant heb je een fraai uitzicht op het pectievelijk 14.000 en 11.500 euro. De zandstranden van Orihuela Costa bevinden zich op 12km.
i biv erkend nr. 504.093

turnhoutsebaan 72 i 2970 schilde

Bel gratis 0800 62 500

INFO

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

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

A

Recente halfopen familiewoning uit 2006 die prima onderhouden is. Aangenaam ruimtegevoel en
veel lichtinval. De woonkamer met eet- en zithoek is uitgerust met een kachel. Directe toegang
tot de volledig uitgeruste keuken met aansluitend een handige bergruimte. Beneden is er een
slaapkamer met doucheruimte. De twee slaapkamers op de eerste verdieping delen een badkamer met bad en douche in één. De buitenruimte
is verdeeld over een betegelde patio met klein
zwembad en een zonneterras met bergruimte op
het dak. Van daaruit heb je een knap uitzicht op
de omgeving en de zoutmeren. De woning is uitgerust met airco, draadloos internet en ontvangst
van TV Vlaanderen. Het wordt bemeubeld verkocht. Het strand ligt op vijf minuten rijden.

INFO

Oppervlakte: 105 m2
Makelaar: www.masainternational.be
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Dit nieuwbouwproject Laguna Green in het zuiden van de Costa Blanca biedt kleine groepjes
woningen aan rond een groot gemeenschappelijk verwarmd zwembad. Het huis heeft zowel
voor- als achteraan een ingang. Aan de straatzijde is er een oprit en aan de kant van het zwembad
een klein privéterras. De inrichting gebeurde
met klassieke, typisch Spaanse materialen. Er is
zowel boven als beneden een slaapkamer, beide
met inbouwkasten en een badkamer. Boven is er

nog een, deels overdekt, terras van 16 m2. Vlak
achter het resort is er een golfterrein waar ook
tal van andere sporten kunnen worden beoefend. Het zandstrand van Guardamar ligt op tien
minuten rijden.

INFO

Oppervlakte: 75 m2
Makelaar: www.masainternational.be
en 03/633 48 00

