
T H E P R O P E R T Y A D V I S O R Y . C Z

COSTA  DEL  SOL

W A A R  U W  R E I S  B E G I N T



Met het aanhoudende drama van Covid-19 en Brexit, zouden velen aannemen dat
de vastgoedmarkt in Marbella enigszins zou hebben geleden onder deze
problemen.

In werkelijkheid is de vastgoedmarkt in Marbella robuust gebleven en blijft dat ook.

Naast de voordelen van een marktplaats met een hoog welvaartsniveau, wat
daarom meestal betekent dat er minder een domino-effect is van potentiële
negatieve dynamieken volgens de bovengenoemde problemen, heeft de markt
recentelijk geprofiteerd van diversificatie in termen van van de nationaliteiten die
onroerend goed kopen langs de kust.

Een stuk kustlijn dat voorheen sterk afhankelijk was van de Britten voor de aankoop
van onroerend goed en toerisme, heeft nu een veel diversere reeks nationaliteiten,
waaronder maar niet beperkt tot Nederlanders,Russen, Arabieren, Scandinaviërs en
Noord-Europeanen, en nu ook Oost-Europa.
Dit leidt tot een robuuste marktplaats, aangezien deze niet afhankelijk is van één
enkele markt, wat op zijn beurt betekent dat de marktplaats niet negatief is
beïnvloed door Covid-19. 
Veel agenten hebben het eigenlijk over recordverkopen, terwijl veel bedrijven in
deze periode in omvang groeien.
Een andere indicator van zo'n marktplaats is de hotelbezetting. 70% van hotels in
Marbella was het afgelopen seizoen open, met een gemiddelde bezettingsgraad
van circa 98%.

Dit, vergeleken met ongeveer 30-50% van de hotels die open zijn op andere delen
van de kust, terwijl ook rekening wordt gehouden met deze mindere gebieden, de
meeste toeristen zijn Spanjaarden, toont ook de kracht van de markt in kwestie aan.

Er wordt aangenomen dat deze trend zich zal voortzetten, waarbij de markt van
Marbella het voortouw neemt in termen van kracht en diepte, en het beschermt
tegen de steeds veranderende dynamiek van de wereldmarkt.
Vanwege de aanvraag die in dit document wordt geschetst, worden er zo'n 50
nieuwe ontwikkelingen gebouwd aan de Costa del Sol, variërend van
appartementen vanaf ongeveer 200.000 euro, tot luxe villa's in de buurt van
Marbella vanaf 750.000 euro,en eindigend op ongeveer 20 miljoen euro.

Veel zijn uitverkocht in de off-planfase, afhankelijk van de gebruikelijke
grondbeginselen van de aankoop van onroerend goed. Locatie, prijs, ontwerp en de
reputatie van de ontwikkelaar zijn allemaal van het grootste belang voor het succes
van elke ontwikkeling.

The Property Advisory is een gespecialiseerd vastgoedbedrijf dat samenwerkt met
klanten uit Nederland, Tsjechië en Slowakije om hen te helpen onroerend goed te
vinden dat aan hun eisen voldoet.
Ons bedrijf houdt zich bezig met elk aspect van de aankoop of huur, inclusief maar
niet beperkt tot advocaten, accountants, interieurontwerp, architecten en andere
praktische diensten zoals internetinstallatie, schoonmaak, luchthavendiensten en
autoverhuur. Geen klus is te groot of te klein.
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Estepona is gelegen in het westelijke deel van de Costa del Sol, Andalusië,
Spanje. De regio beslaat zo'n 137 vierkante kilometer, inclusief 21 km kustlijn.
Met gemakkelijke toegang tot de luchthaven van Malaga (83 km) en de
luchthaven van Gibraltar (43 km), is Estepona perfect gelegen voor al uw
behoeften.
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De stad en de omliggende urbanisaties zijn zeer aangenaam om fulltime te wonen en
voor vakanties. Estepona heeft veel te bieden aan mensen en gezinnen die zich in dit
deel van Spanje willen vestigen, er zijn tal van scholen, medische voorzieningen en
activiteiten voor de meeste mensen, evenals het geweldige weer en de rustige
omgeving. De stad heeft een veilig gevoel en de lokale bevolking is erg vriendelijk
met een mix van buitenlanders van over de hele wereld die zich hier hebben
gevestigd.
Er zijn het hele jaar door altijd activiteiten gaande in Estepona, waarbij de
zomermaanden het drukst zijn. De Fiesta-tijd in Estepona begint in mei en duurt tot
september.

De vraag naar meer woningen in Estepona is de afgelopen jaren flink toegenomen,
wat heeft geleid tot de bouw van nieuwe ontwikkelingen zowel binnen de stad als in
de omliggende gebieden.

Dit is slechts een van de vele nieuwe ontwikkelingen die we momenteel beschikbaar
hebben. Prijzen beginnen vanaf € 792.000.

We bieden deze exclusieve residentiële ontwikkeling aan het strand aan de New
Golden Mile aan, op 10-12 minuten rijden van het beroemde Puerto Banús.
Met zijn toplocatie aan de Middellandse Zeekust, een kleine gemeenschap van
slechts 38 luxe eigendommen en zijn complete voorzieningen ter plaatse, is deze
ontwikkeling uniek in zijn soort.

Het wordt gebouwd volgens de hoogste normen in een modern tijdloos ontwerp, met
een neutraal kleurenpalet en met alleen hoogwaardige materialen voor montage en
afwerking. Doorlopende vloeren en verbazingwekkende schuiframen van vloer tot
plafond creëren een naadloze overgang tussen binnen- en buitenruimtes.



Met zijn toplocatie aan de Middellandse Zeekust, een kleine gemeenschap van
slechts 38 luxe woningen en zijn complete voorzieningen ter plaatse, is deze
ontwikkeling uniek in zijn soort.

Het wordt gebouwd volgens de hoogste normen in een modern tijdloos
ontwerp, met een neutraal kleurenpalet en met alleen hoogwaardige
materialen voor montage en afwerking. Doorlopende vloeren en
verbazingwekkende schuiframen van vloer tot plafond creëren een naadloze
overgang tussen binnen- en buitenruimtes. Er zijn 24 appartementen met twee
en drie slaapkamers, 6 penthouses, 6 bungalows en 2 villa's. Gebouwd volgens
de hoogste normen, met behulp van topmerken zoals Bulthaup, Gaggenau,
Dornbracht etc.

Ondergrondse parkeergarage met toegewezen privé parkeerplaatsen voor elke
woning en extra buitenparkeerplaats voor 20-25 auto's.
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Dicht bij het zwembad is er een BBQ-paviljoen, waar buitenlunches kunnen
worden bereid.

Aangezien sporten een belangrijk onderdeel is van de gezonde mediterrane
levensstijl, is er een tennisbaan, een paddletennisbaan en een open
cardiofitnessruimte met uitzicht op zee.

En niet te vergeten de kinderen, er komt een speeltuin voor kinderen in het
complex. The Property Advisory is een gespecialiseerd vastgoedbedrijf dat
samenwerkt met klanten uit Nederland, Tsjechië en Slowakije om hen te helpen
onroerend goed te vinden dat aan hun eisen voldoet.
Ons bedrijf houdt zich bezig met elk aspect van de aankoop of verhuur, inclusief
maar niet beperkt tot advocaten, accountants, interieurontwerp, architecten en
andere praktische diensten zoals internetinstallatie, schoonmaak,
luchthavendiensten en autoverhuur. 

Geen klus is te groot of te klein.



5 VALKUILEN BIJ HET
KOPEN VAN WONING
IN SPANJE

HET KOPEN VAN EEN WONING IN SPANJE
IS EEN SPANNEND PROCES, MAAR OOK
ÉÉN DAT VEEL TIJD NODIG HEEFT VOOR
ONDERZOEK EN VOORBEREIDING.

ÉÉN VAN DE VELEN GEMAAKTE FOUTEN
DOOR EERSTE KOPER IS DAT HET
AANKOOPPROCES IN SPANJE NIET
HETZELFDE IS ALS IN HUN HUISLAND.

DIT KAN VAAK TOT FOUTEN LEIDEN DAT
HET AANKOOPPROCES VERLENGT, OF U
MÉÉR GELD KOST DAN NODIG IS.

HIER ZIJN DE 5 MEEST VOORKOMENDE
VALKUILEN BIJ HET KOPEN VAN EEN
WONING IN SPANJE, EN HOE U ZE KUNT
VERMIJDEN, ZODAT U ZELF ZEKER KUNT
VOELEN EN VOLLEDIG VOORBEREID BENT
OP UW SPAANSE WONINGREIS.

1 .  U  H E B T  U W
R E G I S T R A T I E S  N I E T  V O O R
H E T  K O O P P R O C E S

Uw NIE-nummer - is vereist voor
aankoop van onroerend goed en
juridische overdracht.
Een Spaanse bankrekening –
vereist om een   hypotheek op te
zetten en/of relevante kosten te
betalen.

1 .

2.

We raden u ten zeerste aan om uw
NIE-registratie vroeg af te ronden,
zodat u uw bankrekening kunt
instellen en zo snel mogelijk met uw
koopproces kunt beginnen.

Het kopen van een woning in Spanje kan
een ingewikkeld proces worden als u niet
bekend bent met de exacte kosten die
ermee gemoeid zijn.

De soorten belasting en de bedragen die
u betaalt,  zijn afhankelijk van het type
onroerend goed dat u wilt kopen
(meestal btw en zegelrecht).  Bijkomende
kosten zijn onder meer notariskosten,
kadasterkosten en juridische kosten.

2 .  G E E N  V E R K L A R I N G  V A N
A L L E  K O S T E N  B I J  D E
K O O P  V A N  E E N  H U I S



Is het huis legaal gebouwd?
Zijn er renovatiewerkzaamheden nodig?
Heeft het bouwvergunningen om wijzigingen aan te brengen?
Zijn er beperkingen op wijzigingen?
Zijn er al stedenbouwkundige documenten op het terrein aanwezig? 
Is het nodig om een   SWOT-analyse te verkrijgen?

Door niet voldoende onderzoek te doen naar het onroerend goed dat u wilt
kopen, loopt u het risico op onverwachte kosten of extra onderdelen van het
proces te komen. U moet belangrijke vragen beantwoorden, zoals::

Het is het beste om een   architect te vragen deze vragen over onroerend
goed te beantwoorden en de benodigde certificeringen te verkrijgen,
evenals alle relevante rapporten van het stadhuis of de lokale overheid.

3.  ONVOLDOENDE VASTGOEDONDERZOEK

Het kopen van onroerend goed is
een aanzienlijke investering, dus u
moet ervoor zorgen dat wanneer u
contracten ondertekent, u precies
weet wat ze betekenen. 
Door een contract verkeerd te
begrijpen, loopt u het risico op
ernstige gevolgen. De meest
effectieve manier om dit te
waarborgen, is door een advocaat in
te huren die u kan helpen bij het
hele aankoopproces, van NIE-
acquisitie tot overdracht. U moet
ook proberen een andere advocaat
te kiezen dan de verkoper van het
onroerend goed, zodat u zeker weet
dat zij uw belangen voor ogen
hebben.

4.  UW CONTRACT(EN) NIET
BEGRIJPEN

Onthoud dat de aankoop van een
woning niet het einde van het
proces betekent. U moet nog
budgetten voor lopende kosten,
zoals uw hypotheek,
woningverzekering,
energierekeningen en diverse
belastingen zoals de buitenlandse
belasting, onroerende voorheffing
(IBI).

De energiekosten in Spanje zijn een
van de hoogste in de EU, dus het is
essentieel om hier rekening mee te
houden bij het budgetteren van uw
maandelijkse uitgaven.
.

5.  GEEN VOORBEREIDING OP
TOEKOMSTIGE KOSTEN
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