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IPM Spain,

Hoe te beginnen

Waarom de Costa Blanca, Costa Cálida

is
een
dynamisch
en
klantgericht
makelaarskantoor dat is gevestigd in Spanje,
met kantoren in o.a. Nederland en België.
IPM Spain heeft meer dan 20 jaar ervaring
in de verkoop van vastgoed in Spanje
en heeft honderden tevreden klanten en
heeft een samenwerking met de beste
projectontwikkelaars aan de Costa Blanca.

Wij willen u natuurlijk niet bang maken. Als u
gebruik maakt van onze expertise, zullen wij
samen met u het beste naar boven halen.

De Costa Blanca ligt in het zuidoostelijk
mediterrane kustgebied van Spanje, gevormd
door de provincie Alicante. De natuur van de
Costa Blanca wordt vooral gekenmerkt door
de Middellandse Zee maar ook door vlakke,
vruchtbare gebieden en bergen met prachtige
uitzichten. Deze Costa heeft meer dan 220km
kust waarvan vele stranden bekroond zijn met
de blauwe vlag. Deze vlag staat voor een goed
onderhoud van de stranden en de zee. Naast
de kwaliteit van de stranden zijn de aangeboden
diensten in de regio ook erg belangrijk. De
historische vindplaatsen van verschillende
beschavingen en de mix van traditionele
gastronomie, ambachtelijke kunsten en de vele
festiviteiten zijn uniek in de wereld. In dit gebied

Het makelaarskantoor put uit een jarenlange
ervaring in het begeleiden van vooral
Nederlanders en Belgen, die geïnteresseerd
zijn in een huis aan de Costa Blanca.
IPM Spain is lid van diverse professionele
makelaarsorganisaties,
die
een
strikte
gedragscode naleven aangaande de verkoop
van onroerend goed. Alle leden dienen zich
hieraan te conformeren. Door de opgedane
ervaring en deskundigheid krijgt de klant een
optimale begeleiding in eigen taal en een
garantie voor een transparante en prettige
aankoopprocedure.
Investeren in een huis in Spanje is al jarenlang
een goede investering gebleken, mits men
koopt op de goede plek. Goed investeren in
Spaans vastgoed brengt altijd meer rendement
dan het geld op de bankrekening te laten staan.
Rendement behalen op korte termijn is door
het verhuren van de aangekochte woning. Het
is een grote kans dat waardevermeerdering
van de woning voor een interessant rendement
op de lange termijn zal zorgdragen. Een en
ander hangt wel samen met de juiste locatie
van de woning.

De meeste kopers kennen te weinig van de Spaanse
wetgeving, kennen de taal niet of nauwelijks, weten
niet bij welke instanties ze de benodigde informatie
moeten vergaren, maar willen toch vaak alles zelf
regelen. Als gevolg dat er veel mis kan gaan, omdat
men niet op de hoogte is van de procedures.
Kortom: Zorg voor een goede voorbereiding en
de juiste begeleiding, dan pas kunt u zonder
zorgen een woning in Spanje kopen.

kunt u veel rust en ruimte vinden maar ook altijd
op zoek gaan naar de gezellige drukte van het
spectaculaire, en voor alle doelgroepen, geschikte
uitgaansleven aan de kust. Een breed scala aan
bars, restaurants, winkelcentra en activiteiten
worden aangeboden voor de bezoekers. Er is
een groot verschil tussen het Noorden van de
Costa Blanca en het Zuiden. In het Noorden
van de Costa Blanca (van Denia tot Alicante)
zult u eerder baaien, kliffen en bergachtige
landschappen terugvinden, tegenover zuid Costa
Blanca. In het Zuiden van de Costa Blanca (van
Alicante tot Pilar de la Horadada). De zuidelijke
Costa Blanca wordt gekenmerkt door lange
gouden zandstranden, vlakke landbouwgebieden
en de bekende zoutmeren.

Aan het zuiden gaat de Costa Blanca over in de
Costa Cálida (Spaans voor de warme kust) en is
gelegen in de regio Murcia. Murcia kent een kustlijn
van ongeveer 250 kilometer lang: inhammen en
smalle stranden met rotsen. Hier ligt tevens, een
zoals het lijkt een geografisch ongeval, genaamd
La Manga. Een smalle landstrook, doorsneden
door enkele kanalen en openingen, die de Mar
Menor (Kleine Zee) afsluit van de Middellandse
Zee. Het grootste deel van de Costa Cálida is
zeer ruig en daardoor nog niet zo overspoeld
door het toerisme als de Costa Blanca. Het meest
dichtbebouwde gebied bevindt zich rond de Mar
Menor en rond de havenstad Cartagena.

Een optimaal klimaat is aanwezig om van uw verblijf te kunnen genieten
De Costa Blanca heeft een van de betere klimaten
om het leven zo aangenaam mogelijk te maken
en het heeft een uniek microklimaat dat als een
van de gezondste ter wereld wordt beschouwd

Gemiddelde temperatuur overdag is 16°C in
december en januari, met pieken ver boven de
20°C. Het gemiddelde in juli en augustus ligt
rond de 30°C.

De Costa Blanca heeft gemiddeld 320 dagen
zon per jaar en regen is zeldzaam. Dit komt
doordat de grote gebergtes die op het Spaanse
schiereiland liggen een grote muur vormen en
de stormen tegenhouden die van de Atlantische
Oceaan richting de Middellandse Zee gaan. Dit
is de belangrijkste reden dat het zuidoosten
het droogst is in Spanje en dit microklimaat de
perfecte eigenschappen heeft om het hele jaar
door te genieten van het zachte klimaat.

De Costa Blanca heeft ook meer uren zonlicht
dan eender welke andere plaats in Spanje, wat
geweldig is voor vitamine D – niveau en je vrolijk
houdt! De gemiddelde levensverwachting is
82,5 jaar.
De Wereldgezondheidsorganisatie beweert
dat de Costa Blanca een “bijna perfecte
leefomgeving heeft “.
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Ref: GAM8CBS1

Vanaf €130.000

Privé complex met 144 moderne appartementen, bestaande
uit 6 blokken, gemeenschappelijke tuinen, zwembaden en
een paddle-tennisbaan.
Gelegen in een van de meest populaire gebieden van
Orihuela Costa. Appartementen met twee slaapkamers,
twee badkamers, een lounge-eetkamer en een open
keuken. Alle appartementen genieten van een eigen
ondergrondse parkeerplaats. Bovendien hebben de begane
grond appartementen een grote tuin en de tweede en derde
verdieping een privésolarium.
Deze urbanisatie, Villamartin, is een plek waar u kunt
genieten van de zon, de golfbanen en met slechts een paar
minuten rijden van de gouden zandstranden van Orihuela
en de beroemdste recreatiegebieden in de omgeving, is
Villamartin een bevoorrechte woonomgeving.

Ref: CST2CBS1

Ref: MED7CBS1
2

2

2

2

Com.

76 m²

Opt.

125 m²

Deze urbanisatie is een groep van 44 moderne en lichte
huizen die zijn gesitueerd in blokken van 4. De woningen
worden gekenmerkt door hun architectonisch ontwerp
en interieurafwerkingen.
Met een bevoorrechte locatie tussen de zee en de bergen
ligt dit prachtige project dicht bij vele faciliteiten zoals
professionele golfbanen, grote en prachtige stranden,
recreatiegebieden (o.a. attractieparken, dierentuin,
kartbaan, waterparken, culturele bezienswaardigheden,
...), wandel- en natuurgebieden en veel meer.

Villa’s met 2 slaapkamers en 2 badkamers naast het
centrum van het betoverende dorp Benijofar. Deze luxe
villa heeft alles wat je maar kunt wensen. Een kavel met
een eigen parkeerplaats, een zwembad (optie) en een
groot terras om bij het zwembad te genieten van deze
prachtige villa en de locale ambiance.
Alle voorzieningen zoals bars, restaurants, banken,
apotheek, supermarkten en het gemeentehuis liggen
op korte loopafstand. De perfecte plek voor een huis in
Spanje.
Benijofar ligt op slechts 10 minuten rijden van de lange,
witte zandstranden van Guardamar en op 30 minuten
rijden van de luchthaven van Alicante met regelmatige
vluchten door heel Europa.

200 m²

Vanaf €172.000

Deze woningen bevinden zich op de grens tussen
Finestrat en Benidorm. Dit project onderscheidt zich
als een luxe residentiële ontwikkeling, waar veel
gezinsactiviteiten kunnen worden georganiseerd in
een omgeving die is ontworpen om te ontspannen, te
genieten en te rusten.

Vanaf €189.900

Ref: GVL8ACBS1
2

3

2

2

Com.

Opt.

76 m²

125 m²

Vanaf €229.900

Deze villa’s zijn gelegen naast de golfbaan “La
Marquesa” in Rojales, in de meest luxueuze sector van
het gebied, met een prachtig uitzicht op de kust van
Guardamar en de golfbaan, waardoor de residentie de
juiste plek is voor klanten die de geografische locatie
van hun huis op prijs stellen.
Rojales is een uitzonderlijk plaats aan de Costa Blanca,
uitgerust met alle voorzieningen. Op 30 minuten van
de luchthaven van Alicante. Dichtbij de prachtige
zandstranden van Guardamar en La Marina.
Check ook de grotere versie van dit model waar uw
woonoppervlakte 200m2 en u de mogelijkheid hebt om
over meerdere slaapkamers te beschikken.
(Ref. GVL8BCBS1)

200 m²
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Nieuwbouw, bestaande bouw of juist zelf bouwen?
Ook al eens nagedacht over een stuk
grond te kopen en dan zelf uw eigen huis te
ontwerpen aan de Costa Blanca?
Bij ons is dat mogelijk, al jarenlang bouwen
wij voor onze klanten huizen op maat.
Wij begeleiden u aan de hele Costa Blanca
bij de aankoop van uw stuk grond. Verkiest
u volgens het lokale bestemmingsplan
“urbano” of “rústico”, met uitzicht op zee
of de bergen, of tussen de amandel of
sinaasappelbomen.
Urbano of urbanizable, is waar de gemeente
in het bestemmingsplan een woonwijk heeft
goedgekeurd. Dat kan het centrum van
het dorp of de stad zelf zijn maar ook de

bekende urbanisaties. Elke gemeente heeft
haar lokale normen waar de ontwikkelaar
aan moet voldoen. Alle voorzieningen zoals
water, stroom, riolering, telecommunicatie,
straatverlichting
en
trottoirs
moeten
aanwezig zijn.
Rústico, wordt beschouwd als niet
bebouwbare grond voor een woonwijk,
stad, industrie of vergelijkbaar. Er zijn
verschillende soorten grond, zoals: bergen,
meren, landbouw of publieke zones. Op deze
grondstukken mag wel gebouwd worden
maar altijd met een heel lage bouwdichtheid.
De Costa Blanca, valt onder de regionale
overheid van de Comunidad Valenciana,
waar men een minimaal grondstuk van

10.000m2 moeten hebben om 2% te mogen
bebouwen. Dit kan veranderen per gemeente
en regio. Veel mensen bouwen hun villa’s op
rústico, omdat ze toch van de ruimte houden.
Op rústico, moet u wel zelf alle voorzieningen
regelen, zoals de aansluitingen voor water,
stroom en een eigen zuiveringsinstallatie.
Om uw droomhuis
van alle comfort te
voorzien werken wij samen met u en maken
we dan ook het juiste plan zodat u in alle volle
tevredenheid, weloverwogen beslissingen
zal kunnen nemen. Bij zelfbouw staan onze
architecten en deskundige begeleiders
klaar om samen met u alles van A tot Z uit
te werken. Zij helpen u bij het zoeken naar
de juiste bouwbedrijven die geschikt zijn en
garant staan voor de ontwikkeling van uw
droomhuis. U profiteert van onze ervaring en
kennis in de omgeving. Wij hebben een betere
onderhandelingspositie en geen taalbarrière.
U kunt communiceren in uw eigen taal en wij
werken tegen zeer concurrerende prijzen. U
bespaart hiermee tijd en voorkomt onnodige
teleurstellingen.
Uiteraard, zijn belastingen en administratiekosten
ook anders.
Vraag ons naar de mogelijkheden en de
specialisten van IPM Spain zullen u er alles
over vertellen.

Ref: SMV9BCBS1

Vanaf €154.900

Een wooncomplex van twee verdiepingen waarbij u
kunt kiezen uit een model met tuin of een model met
solarium. Keuze uit twee of drie slaapkamers en altijd
twee badkamers. Van deze woning bestaat ook een
kleinere versie met 1 slaapkamer en 1 badkamer (Ref.
SMV9ACBS1).
Het is een gesloten urbanisatie met gemeenschappelijke
tuinen en prachtige zwembaden waar u kan genieten.
Er is ook een speeltuintje voorzien voor de kinderen.
Het wooncomplex is gelegen in Torre de la Horredada.
Op slechts loopafstand kom je bij de prachtige
zandstranden. Verder heb je alle faciliteiten als
supermarkten, restaurants, bars,... vlakbij.

Ref: GSM3CBS1

Ref: SUN10BCBS1
2-3

3

2

3

Priv.

Priv.

125 m²

114 m²

263 m²

146 m²

Vanaf €549.000
3

2-3

Het privézwembad en het terras zijn gesitueerd aan de
voorzijde van de woonkamer. De kamers in het huis zijn
groot, waardoor er veel lichtinval is.

2

2

De villa heeft 3 slaapkamers en 2 badkamers, waarvan één
suite, die dankzij de ruime schuifdeuren naar buiten een
heel bijzondere ervaring biedt in harmonie met de rest van
het huis. Ook hebben ze een garage en een ondergrondse
opslagruimte met directe toegang tot het huis.

Deze aantrekkelijke nieuwe villa’s in het Spaanse dorp
Bigastro zijn gebouwd in een betoverende omgeving,
dichtbij alle mogelijke voorzieningen.
Op slechts 25 minuten van de stranden vindt u deze
prachtige huizen op eigen grond. De villa’s hebben
3 slaapkamers en 3 badkamers, een groot terras en
een parkeerplaats. Onder de villa is een kelder die
bijvoorbeeld kan worden ingericht als garage.
Op 2 km van het centrum van de stad hebben we
het Recreatiegebied “La Pedrera”, met barbecues,
mountainbiketracks, gecontroleerde kampeerterreinen
en andere voorzieningen, vlakbij het gelijknamige meer.

Ref: CON5ACBS1

Dit type villa biedt de mogelijkheid om te leven in een
unieke habitat van een mediterraan bos, halverwege de
heuvel op een bevoorrechte hoogte met uitzicht op de
beste golfbaan in Spanje.

Priv.

Com.

139 m²

80 m²

Vanaf €209.500

Vanaf €148.000

Een wooncomplex van twee of drie verdiepingen.
Het complex bestaat uit verschillende modellen. U
kunt kiezen uit een model met tuin of een model met
solarium. Keuze uit twee of drie slaapkamers en altijd
twee badkamers. De woningen hebben allen een eigen
parkeerplaats.
Het is een gesloten urbanisatie met gemeenschappelijke
tuinen en een prachtig groot zwembad, aangevuld met
een overdekte spa en een outdoor gym. Dit alles met
een geweldige prijs-kwaliteitsverhouding.
Guardamar is een uitzonderlijke plaats aan de Costa
Blanca, uitgerust met alle voorzieningen. Het ligt op 30
minuten van de luchthaven van Alicante en heeft prachtige
zandstranden net als het aangrenzende La Mata.

1055 m²
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De vereniging van huiseigenaren
Dit wordt bijna nooit beschreven, maar ook
zeker niet onbelangrijk om te weten wat de
maandelijkse kosten hiervan kunnen zijn,
zodat u achteraf niet van deze maandelijkse
of jaarlijkse kosten zult schrikken.

statuten (bijvoorbeeld openingsuren van het
gemeenschappelijke zwembad) en waarvoor
dus geen unanimiteit is vereist. Een gewone
meerderheid van de eigenaren volstaat om
dit te wijzigen of op te stellen.

Bij alle bestaande woningen bij IPM Spain
zijn al op gecontroleerd of dit door de
huiseigenaar geheel voldaan is.

Het aandeel in de vereniging

In Spanje maken niet alleen flats, maar ook
veel vrijstaande woningen deel uit van een
urbanisatie. Elke urbanisatie heeft zijn eigen
vereniging van huiseigenaren, genaamd
comunidad de propietarios, die alle eigenaren
van het complex/woonwijk verenigt. In deze
bijdrage staan de belangrijkste kenmerken
van de vereniging van huiseigenaren op en
wijst u op belangrijke zaken, waarmee men
als toekomstig eigenaar in een vereniging
rekening moet houden.
De Spaanse wetgever heeft de basiswetgeving,
die geldt voor de vereniging van eigenaren
vastgelegd in de Wet op de Horizontale
Eigendom (Ley de Propiedad Horizontal).
Naast deze basiswet wordt de dagelijkse
werking van de vereniging bepaald door de
regels die zijn vastgelegd in de statuten van
de vereniging. Het wijzigen van deze statuten
is uitermate moeilijk. De wet verplicht immers
unanimiteit van de vereniging. Om die reden is
het gebruikelijk om naast de statuten interne
regels vast te leggen (normas de regimen
interno). Het gaat hierbij om organisatorische
regelgeving, die niet wordt vastgelegd in de

Bij de oprichting van de vereniging bij de
notaris en bij het opstellen van de statuten
krijgt elk eigendom een quota of een
percentage in de vereniging toegewezen. Dit
percentage bevat zowel het private gedeelte
van elke eigenaar als een aandeel in de
gemeenschappelijke delen van de urbanisatie
of het complex. De quota of het percentage
kan men terugvinden in de statuten van de
vereniging of in de eigendomsakte en is
belangrijk om twee redenen:
De werkingskosten van de vereniging worden
verdeeld volgens dit percentage. Met andere
woorden, hoe groter het percentage, des te
groter het aandeel in de kosten.
De stem in de algemene vergadering van
de vereniging hangt af van het percentage.
In sommige nieuwe complexen heeft de
projectontwikkelaar veel appartementen
in eigendom waardoor hij vaak zelfs een
meerderheid van het stemrecht heeft en
dus zijn wil aan de andere eigenaars kan
opleggen. Het is belangrijk hier op voorhand
rekening mee te houden.

Verplichtingen als mede-eigenaar
van de vereniging
De verplichtingen worden keurig opgesomd
in de wet, maar de belangrijkste verplichting
is uiteraard het bijdragen aan het onderhoud
van de vereniging. Het niet betalen van de
bijdragen leidt uiteindelijk tot een gerechtelijke
procedure die kan leiden tot beslag en
openbare verkoop van de eigendom. Zo zijn
sinds het uitbreken van de economische crisis
al talrijke eigendommen geveild, om te voldoen
aan de bijdragen aan de vereniging. De wet
verplicht daarom elke vereniging om jaarlijks
een spaarpot aan te leggen om op die manier
grote kosten het hoofd te bieden. Hierbij kan
gedacht worden aan het vernieuwen van de lift,
de wegen, uitgebreide schilderwerken, etc.

Schulden
van
huiseigenaar

de

vorige

De schulden van de gemeenschapsbijdragen
zijn verbonden aan de woning. Deze schulden
gaan over op de nieuwe eigenaar, maar wel
met een beperking in tijd. Het is dus uitermate
belangrijk om deze schulden te achterhalen
alvorens het eigendom te kopen.
De openstaande schuld kan dan namelijk
worden verdisconteerd met de aankoopprijs,
en om voorgaande reden wordt ook aan de
eigendomsakte een certificaat van schuldenvrij
toegevoegd.

De organisatie van de vereniging
Elke vereniging heeft een algemene vergadering
van eigenaars, een president, een secretaris en een
administrator. De president is één van de medeeigenaars en de secretaris en administrator wordt
in de meeste woongemeenschappen overgelaten
aan een professioneel kantoor met de nodige
kwalificaties. Minstens één keer per jaar wordt
een algemene vergadering georganiseerd. De wet
voorziet in een minimale oproepingstermijn van
drie dagen, maar in de meeste gemeenschappen
voorzien de statuten in een heropeningstermijn van
een of twee weken. Het is belangrijk om dit na te
gaan zodat men correct en tijdig wordt opgeroepen.
Elke eigenaar die zijn bijdragen keurig heeft betaald,
mag meestemmen en het stemrecht hangt af van
het percentage in de woongemeenschappen. Ook
het stemmen per volmacht is mogelijk.

Besluitvorming
De meerderheid van de vereniging kan zijn
wil opleggen aan de minderheid. Toch zijn
hier grenzen. De genomen besluiten kunnen
worden aangevochten voor de rechtbank in
de volgende gevallen:
- Besluiten die ingaan tegen de wet of de
Statuten van de vereniging
- Besluiten die erg nadelig zijn voor de vereniging
en ten voordele van één of enkele eigenaren
- Besluiten die erg nadelig zijn voor een eigenaar
of besluiten genomen met misbruik van recht.
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De appartementen zijn gelegen in het centrum
van La Mata, Torrevieja. Een klein stadje
gelegen aan een van de mooiste stranden van
de Costa Blanca. Deze zes kilometer lange,
goudkleurige stranden worden ieder jaar
bekroond met de blauwe vlag, voor schoon
water en een goed onderhouden strand.

Vanaf €239.000

Deze regio is verklaard tot het gezondste
gebied van Europa omwille van zijn
zoutmeren. Vanwege de relatief hoge
concentraties jodium in de lucht wordt
hierdoor de gezondheid bevorderd. De lucht
in de regio staat dus bekend als zeer schoon
en helend.

Naast de zoutmeren heb je ook El Parque
Natural. Het is zeker een bezoekje waard.
Het park heeft een zeer eenvoudige route,
goed aangegeven en vol vegetatie. U kan er
picknicken, vogelspotten, sporten of gewoon
genieten van een prachtige wandeling.
Ook vindt u er restaurants en barretjes langs het
strand en u kan steeds terecht bij de plaatselijke
supermarkten, die telkens op loopafstand te
bereiken zijn. Kortom de perfecte locatie.

De ruime en luxueuze appartementen zijn
ontworpen om volop te genieten van het
buitenleven. Het interieur loopt via de ruime
woonkamer ononderbroken door naar het
groot buitenterras dat zuidoost gericht is.
De schuifpuien worden deels weggewerkt,
waardoor er als het ware één geheel gevormd
wordt. Dit ontwerp zorgt voor harmonie en
een interactie met het buitenleven, wat erg
belangrijk is in Spanje.

Penthouse met dakterras
Trastero
4,0 m²

Cocina
10,5 m²

Terraza Interior
Baño 01
3,4 m²
3,8 m²

Patio
15,6 m²

Baño 01
3,8 m²

Agua

(02) Vivienda

Terraza Exterior
7,5 m²

Terraza Exterior
(02) Terraza Exterior ( 100%)
7,5 m²

Sup. Construída Vivienda

39,9 m²Baño 03
3,6 m² 6,2 m²
2,8 m²
10,8 m²
12,7 m²
3,5 m²
12,6 m²
85,9 m²

TOTAL

Vivienda 01_Superficies-Útiles
Vivienda 01_Superficies-Útiles
Vivienda 01
Baño 01
Baño 02
Baño 03
Cocina - Comedor
Dormitorio

Vivienda 01
Baño 01
Baño 02
Baño 03
-Cocina
Salón - Comedor - Salón
Dormitorio

3,8
3,4
6,2
42,1
11,3

m²
m²
m²
m²
m²

m²
m²
m²
m²
m²

20.36m²
PLANTA SEMI-SOTANO.
PLANTA
E.1/100_A3
SEMI-SOTANO.
121.46m² E.1/100_A3

(02) Vivienda
(02) Terraza Exterior ( 100%)
Sup. Construída Vivienda

P/P zonas comunes
TOTAL

(01) Vivienda
(01) Vivienda
66,4
(01) Terraza Exterior (01)
( 100%)
Terraza Exterior ( 100%)10,1
(01) Semisótano
(01) Semisótano
71,6
Superficie Construida
Superficie
ViviendaConstruida Vivienda
148,0

P/P zonas comunes P/P zonas comunes

Expediente
Fase
Escalera
6,3 m²

CTAA - COACV

Expediente
Fase

Baño
3,5 m²

-

-

Distribuidor

39,9 m² 3,5
(10,6
m² m²) Opción Dormitorio 03 - tabiques móviles
3,6 m²
2,8 m²
Salón / Comedor - Cocina 10,8 m²
39,9 m²
12,7 m²
Plano
Plano
AP03
AP03
3,5 m²
Anteproyecto
-Anteproyecto
Residencial Alma
- Residencial Alma
12,6
m²
VIVIENDA
01 VIVIENDA 01
85,9
m²

-/-/Dibujado/Comprobado/Aprobado
Dibujado/Comprobado/Aprobado
Fecha plano
Fecha plano
05-09-18
Modificación
Modificación
Vivienda 02-03_Superficies-ConstruidasFecha modificación Fecha modificación
Escala
Escala
Trastero 02
Trastero 02
1:100
11,2 m²
11,2 m²

Vivienda 01_Superficies
Vivienda
Construida
01_Superficies Construida

3,8
3,4
6,2
42,1
11,3

CTAA - COACV
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Ref: MED5ACBS1

Vanaf €389.900

Het project ligt net buiten de hoofdstraat van het dorp
Benijofar. Alle voorzieningen zoals bars, restaurants, banken,
apotheek,... liggen op korte loopafstand en op slechts 10
minuten rijden vindt u de lange, witte zandstranden van
Guardamar. Hierdoor is het een van de perfecte plekken om
een nieuw huis te kopen aan de Costa Blanca van Spanje. De
bevoorrechte omgeving biedt adembenemende uitzichten
op de bergen van de Sierra de Callosa en de uitgestrekte
groene sinaasappelboomgaarden van de Vega Baja.
Het beschikt over een enorm woonoppervlak op een ruim
perceel met zwembad met een prachtige aangelegde
tuin. Als je de villa betreedt, zul je in een enorme
ruimte komen, de perfecte plek om te genieten van een
ontspannen leven in Spanje. De grote slaapkamer met
inloopkast en eigen badkamer aan de voorzijde heeft
een balkon met een prachtig uitzicht.

Ref: GVL1CBS1

Ref: GOM3ACBS1
3-4

2-3

2

2

Priv.

Com.

188 m²

72 m²

288 m²

Vanaf €264.900

Deze residentie is een nieuwbouwproject van 12
moderne villa’s, ontworpen op onafhankelijke percelen
in Ciudad Quesada, Rojales. De onafhankelijke villa’s
met 3 slaapkamers en 2 badkamers, beschikken over
een ruime woon/eetkamer met open ingerichte keuken
met directe toegang tot het terras, privé zwembad en
eigen parkeerplaats.
Ciudad Quesada is een wijk in het binnenland, op slechts
10 minuten van de gouden stranden van Torrevieja
en Guardamar.De stad is gebouwd rond de 18-holes
golfbaan “La Marquesa”. Een goed onderhouden en
verrassend vormgegeven baan in een diepe vallei. Met
een prachtig uitzicht op de Middellandse Zee en het
natuurpark van Las Salinas, een van de belangrijkste in
Europa. Dit gebied, beïnvloed door de zoutmeren en de
Middellandse Zee, heeft een extreem gezond klimaat.

Woningen met 2 en 3 slaapkamers, 2 badkamers en
grote terrassen met exclusief zeezicht, op de eerste
lijn van de zee in Punta Prima, Torrevieja. Aan de
strandzijde heeft de urbanisatie 3 zwembaden, een
jacuzzi en grote tuinen. De woningen zijn ontworpen
voor gemak en comfort, met uitstekende kwaliteiten,
waardoor ook maximaal gebruik wordt gemaakt van de
gemeenschappelijke ruimtes van de woning.
Elke dag is er een markt in de omgeving van Punta Prima
en elke dag een markt langs de kustlijn. De markt in Playa
Flamenca, die op zaterdagochtend wordt gehouden, is
zeker een van de beste en gezelligste om rond te lummelen.
Bij Punta Prima zijn er tal van golfbanen in de buurt, zoals
Golfclub Campoamor, Las Ramblas Golf Club, Villamartin
Golf Club, La Marquesa Golf Club en nog veel meer.

Ref: 13063-012
3

3

2

3

Priv.

Priv.

119 m²

149 m²

200 m²

540 m²

Vanaf €334.000

Vanaf €715.000

La Manga Club, een van de bekendste resorts, biedt
een verzameling van 29 percelen naast de golfbaan
waar villa’s of chalets met 3 of 4 slaapkamers kunnen
worden gebouwd met privézwembaden, tuinen en
parkeergelegenheid. De kavels variëren in grootte van
500 tot 742 m2. Het project is gelegen dichtbij alle
centrale diensten van La Manga Club en de villa’s kijken
uit op de voetbalvelden en de rest van het resort.
Eigenaars van deze villa’s, die te koop zijn bij La
Manga Club kunnen genieten van een korting bij alle
horecagelegenheden van het resort, evenals bij de spa
en de fitnessruimte. Ook hebben ze toegang tot alle
recreatiecomplexen, waaronder de voetbalvelden.
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Een woning in Spanje aankopen?
Goed om te weten en zaken waar u zeker
rekening mee moet houden bij de aankoop van
uw droomhuis.
Het NIE-nummer, is een identificatienummer
voor buitenlanders in Spanje en is nodig voor de
ondertekening van eigendomsakte, het openen van
een bankrekening en voor diverse algemene zaken.

Nieuwbouw woningen
belastingen

en

de

Nieuwbouwwoning is een eigendom kopen van
een projectontwikkelaar of bouwer.
Bij deze woningen moet rekening gehouden
worden met deze twee belastingen: IVA (Spaanse
BTW) en AJD (Zegelrecht), deze belastingen
gelden voor woningen die voor de eerste keer
worden verkocht (nooit eerder bewoond).
- De IVA is een nationale belasting en is overal
gelijk aan het onroerend goed (met uitzondering
van de Canarische Eilanden). Momenteel is
de btw 10% over de aankoopprijs. Dit wordt
verrekend, bij elke betaling die gedaan wordt
aan de projectontwikkelaar.
- AJD (Zegelrecht), is een andere belasting en
is afhankelijk in welke regionale overheid u de
aankoopt doet. Op dit moment is de belasting van
AJD in de Comunidad Valenciana (Castellón,
Valencia en Alicante) 1,5% over de aankoopprijs.
Dit percentage is lager als het uw eerste woning
is. Dit wordt door de kopers rechtstreeks betaald
aan het ministerie van Financiën van elke regio,
binnen 30 dagen na ondertekening van de akte
bij de notaris.

Bestaande woningen
belastingen

Ref: 12064-011

en

de

Een bestaande woning kopen is een herverkoop
van een particulier, die al eerder van deze woning
gebruikt gemaakt heeft.
Hier moet de volgende regionale belasting over
betaald worden: ITP (Overdrachtsbelasting). Deze
wordt betaald in een tweede of latere overdracht.
Momenteel is dit 10% over de aankoopprijs in de
Comunidad Valenciana. Deze percentages kunnen
veranderen per regionale overheid. Dit wordt door
de kopers rechtstreeks betaald aan het ministerie
van financiën van elke regio, binnen 30 dagen na
ondertekening van de koopakte bij de notaris.

Kosten
die
nieuwbouw
en
bestaande woning beïnvloeden
Over de aankoop van de woning, komen er nog
wel wat administratiekosten bij zoals: notaris,
eigendomsregister inschrijving, kadaster aanmelding
en nutsvoorzienings- aansluitingrechten. Al deze
kosten worden betaald door de koper en berekend in
verhouding over de aankoopprijs (ongeveer 1,5 %).
Samenvattend ± 13% van de aankoopprijs aan
belasting, juridische- en administratieve kosten.
Overige kosten zijn niet inbegrepen, maar wel
van toepassing als u er gebruik van maakt.
- Een advocaat/gestor in huren, die wel te aanraden
is en die zorgt voor een goede afwikkeling. Deze
controleerd het koopcontract en regeld alle
juridische en administratieve zaken.
- Hypotheken, een financiering bij een bank,
waar weer belastingen en administratiekosten
aan gebonden zijn.

Bijkomende kosten na aankoop
- Nutsvoorziening: water, elektriciteit, vuilnis,
gas, telefoon... (vaste kosten en verbruikskosten)
- Vereniging van eigenaren voor het onderhoud van:
gemeenschappelijke voorzieningen, gangpaden,
liften, tuinen, zwembaden en verbruikskosten
binnen een complex.
- Woningverzekering: opstal en inboedel
- IBI (lokale onroerendgoedbelasting): Dit wordt een
maal per jaar betaald aan de gemeente, op basis
van de kadastrale waarde van het onroerend goed.
Het bedrag kan per gemeente verschillend zijn.
- IRPF (inkomstenbelasting) van residenten en
van niet residenten over goederen of inkomen in
Spanje. Dit is een aangifte die jaarlijks gedaan
wordt aan de Spaanse overheid over het inkomen
van verlopen jaar in Spanje.

2

2

Com.

73 m²

167 m²

- IP (Vermogensbelasting) is alleen van
toepassing als de waarde van u vermogen in
Spanje boven de € 700.000 is.

Andere belangrijke informatie
Nederlandse of Spaanse wilsbeschikking
testament, getekend bij een notaris.

2-3

De woningen bevinden zich in een uitzonderlijke omgeving
op Avenida d’America. Deze Avenida is de as van de grote
vrijetijdszone tussen de Sierra Cortina en de baai van Benidorm.
Het is een van de meest bevoorrechte en unieke locaties van
de Costa Blanca met zicht op de skyline van Benidorm.
Het project heeft een gemeenschappelijke zone met o.a.
tuinen, zwembaden, paddle-tennisbanen, een beach club
en fitnessruimte. Dit alles gestructureerd in verschillende
niveaus met indrukwekkende natuurstenen muren die dit
tot een waar paradijs maken. Twee golfbanen binnen 5
minuten rijden van het complex.

Vanaf €246.000

De appartementen hebben 2 tot 3 slaapkamers en 2
badkamers. Deze zijn ontworpen om ten volle te genieten
van het buitenleven. Ze hebben een ruime woonkamer die
ononderbroken doorloopt naar de ruime zonneterrassen
met uitzicht op de beste golfbaan in Spanje.

2

De woongemeenschap beschikt over een gemeenschappelijke
tuin met zwembad, waar enkel de bewoners toegang tot
hebben.

Com.

De appartementen zijn gelegen op een van de beste
golfbanen van de Costa Blanca. Met slechts een aantal
minuten rijden komt u bij de prachtige zandstranden van
Campoamor, waar u ook zijn beachclub zal terugvinden.

of

Het zal het gemakkelijker en goedkoper maken
om de Spaanse nalatenschap na uw overlijden
te beheren. Uiteraard kunt u dit ook bij aankoop
al op naam zetten van uw nalatenschap en zelf
het vruchtgebruik behouden.

Deze urbanisatie bestaat uit duplexwoningen en villa’s
met een bijzondere uitstraling. De duplexwoningen zijn
zeer ruim te noemen, waardoor ze behoren tot de grootste
woningen in hun prijsklasse. Een prachtig aangelegd
tuinencomplex met sfeervolle zwembaden.

Ref: LCG3BCBS1

Momenteel 19% voor de EU-bewoners, 24%
buiten de EU-bewoners.

Vanaf €170.000

96 m²
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Ref: ESP2BCBS1

Vanaf €535.000

Prachtige villa’s met moderne stijl en zwembad. De
villa’s zijn zuid gericht. Het project ligt op de hellingen
van Puig Campana, met een prachtig uitzicht op
de bergen, de kust en de Middellandse Zee. Het
charmante dorp heeft een typisch Moorse sfeer, met
kleurrijke huizen en smalle geplaveide straten. Cala
Finestrat daarentegen is steeds populairder geworden
en dankzij zijn ontwikkeling is het bijna een verlengstuk
van Benidorm geworden.
Cala Finestrat is een badplaats op slechts drie
kilometer van Benidorm. Het resort biedt diverse
diensten en faciliteiten, waaronder winkels en een grote
verscheidenheid aan bars en restaurants die typische
mediterrane gerechten serveren.

Ref: KEY49ACBS1
3

2

3

2

Priv.

Com.

132 m²

93 m²

Vanaf €154.900

Sleutelklare appartementen met 2 slaapkamers,
2 badkamers, een volledig ingerichte keuken met
granieten werkblad en uitgerust met apparatuur.
Woonkamer met pre-installatie voor airconditioning en
radiatorverwarming. De woningen genieten van een
ruim terras en gemeenschappelijk zwembad.
Campoamor is een uitstekende locatie voor mensen
die de echte Spaanse cultuur waarderen. Het
adembenemende landschap, het groene bos en de
prachtige stranden maken Campoamor tot een van de
meest populaire gebieden aan de Costa Blanca.
De plaatselijke golfclub is een kampioenschapsgolfbaan
met 18 holes, gelegen in twee valleien en omgeven
door kleine heuvels die het beschermen tegen de wind.

466 m²

Ref: GOM1ACBS1

Vanaf €214.000

Ruime appartementen gelegen op slechts 2 minuten
lopen van het strand. De urbanisatie heeft verschillende
gemeenschappelijke zwembaden en grote tuinen,
ontworpen om 365 dagen per jaar te genieten. In
deze woonwijk kunt u genieten van huizen met 2 of 3
slaapkamers, met 2 badkamers en ruime terrassen. De
externe architectuur is in de traditionele mediterrane stijl,
terwijl het interieur een ruime en eigentijdse stijl heeft.
Deze urbanisatie is gelegen in Punta Prima waar u alle
faciliteiten heeft, zoals supermarkten, restaurants en bars
op loopafstand vindt. In de nabije omgeving van Punta
Prima zijn diverse prachtige golfbanen, zoals Golfclub
Campoamor, Las Ramblas Golf Club, Villamartin Golf
Club, La Marquesa Golf Club en nog veel meer.

Ref: LAR4BCBS1
2-3

3

2

3

Com.

Priv.

85 m²

157 m²

Vanaf €395.000

De unieke en duurzame villa’s die zijn ontworpen om ten
volle te genieten van het prachtige uitzicht van de skyline
van Guardamar. Een combinatie van uitzicht op zee, de
natuur en een luxe levensstijl op loopafstand van Ciudad
Quesada en Rojales met alle voorzieningen bij de hand.
Duurzaam ontwerp, hoogwaardige afwerkingen en de
unieke locatie onderscheiden de villa’s als een van de
beste van de Costa Blanca.
Dit project bestaat uit 2 verschillende modellen. Er zijn
modellen met een tweede verdieping en evetueel als
extra een ruime kelder. De villa’s hebben telkens 3
slaapkamers en 3 badkamers. Bij beide modellen kunt u
vanuit het overloopzwembad genieten van het prachtige
uitzicht en de natuur die Rojales te bieden heeft.

854 m²
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Strand

Gastronomie

Familie

Winkelcentra

Gezondheid

Ziekenhuizen

Steden

Markten

Cultuur

Fiestas

Outdoor

Fietsen

Wandelen

Golf

Toegankelijkheid

attractieparken

Studeren

Evenementen

Bezichtiging

Bekijk ook ons assortiment van bestaande woningen
Ref: MCF5CBS1 €189.000
Hondon de las Nieves

Ref: LM029CBS1
€209.900
La Mata - Torrevieja

5

2

3

2

Priv.

Com.

190 m²

88 m²

Naast de bezichtigingen van de diverse woningen,
projecten en bouwkavels verzorgen wij de gehele
begeleiding gedurende uw verblijf in Spanje tot de
overdracht van uw nieuwe woning bij de notaris en
zelfs na het bezoek aan de notaris blijven wij u bijstaan.
Ook voor het juridisch controleren van grondstukken
en woningen brengen wij u in contact met de ons
gewaardeerde advocaten die u zekerheid geven over
de aankoop van het vastgoed.
Vraag ons naar de speciale bezichtigingsreizen.

404 m²
Ref: LM38CBS1
Punta Prima

€325.000

Ref: LM60CBS1
Benijofar

2

4

2

3

Com.

Com.

67 m²

132 m²

€295.000

380 m²
Ref: LM37CBS1
Crevillente

€349.900

Ref: LM046CBS1
Rojales

7

3

6

1

Priv.

Com.

400 m²

86 m²

€145.000

11000 m²
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WWW.IPMSPAIN.BE
+32 (0) 494 274 121
+32 (0) 485 803 055
info@ipmspain.be
Hasseltsestraat 66
3290 Diest
Belgium
Volg ons op facebook:
IPM Spain Belgium

Wilt u nog meer informatie,
bezoek onze website of neem contact op met ons kantoor.

