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Meubelcheque

t.w.v. € 4000,- en gratis
aankoopbegeleiding*

Welkom

IN SPANJE
BIJ NELEMANS
REAL ESTATE

Even Voorstellen
Nelemans Invest S.L. in haar huidige vorm werd opgericht in 2007 onder de naam Nelemans Real Estate. Door de liefde voor Spanje en passie voor ons vakgebied kunnen we al onze professionele en persoonlijke ervaringen gebruiken om u te helpen bij alle aspecten van het kopen, opzetten en beheren
van uw nieuwe vastgoed of beleggingseigendom.
Onze integriteit, eerlijkheid, deskundigheid én het natuurlijke enthousiasme tijdens ons werk wordt
door onze klanten gewaardeerd en dat is direct terug te zien in het succes van Nelemans. We besteden
dan ook veel tijd aan een goede voorlichting en voorkomen dat onze klanten onnodig in de problemen
komen.
We spreken de taal en kennen de Spaanse cultuur. Het management van Nelemans heeft gecombineerd al meer dan 40 jaar ervaring in de makelaardij en projectontwikkeling aan de Costa Blanca.
Ons doel is om onze klanten te begeleiden gedurende het gehele proces. Van kijk- en prijsonderhandelingen tot financiering en het verzorgen van bureaucratische formaliteiten.
Ook bij calamiteiten kunnen onze klanten een beroep op ons doen. Nelemans zorgt voor de kleinste
details wanneer haar klanten aan de start staan van een nieuwe ervaring en belangrijke investering in
Spanje.
Nelemans staat bekend om haar professionele houding met een persoonlijke benadering. Door de toewijding aan onze klanten, ons contact met regionale zakenpartners en autoriteiten hebben we inmiddels veel klanten aan hun Spaanse woning mogen helpen.
Onze unieke en bijzondere samenwerking met AXA makelaardij in Nederland is voor veel van onze klanten een zeer grote plus geweest daar waar men ten alle tijden welkom is om in het verkoopkantoor in
Voorburg van gedachte te wisselen en de eerste stappen te zetten naar de Spaanse droom.
Voor verhuur en sleutelbeheer werkt Nelemans Real Estate samen met Leon Van Duuren van Pearl
Houses. Voor schoonmaak, onderhoud en verhuur bent u bij Leon aan het juiste adres. Met meer dan 15
jaar ervaring in Spanje zal hij u bijstaan zodat u zorgeloos kunt genieten van uw Spaanse bezit.
Bekijk de recente referenties van onze tevreden klanten (www.nelemans.es) en we hopen ook u onze
service en ervaring te mogen aanbieden.

Uw NELEMANS Team

Pascal Nelemans
EIGENAAR

Joey Arenberg
AXA NEDERLAND

NELEMANS.ES 2

Ed Roijen
EIGENAAR

KELLY

INTERIEURSTYLISTE

Roeland de Wit
AXA NEDERLAND

Leon van Duuren
SLEUTELBEHEER

De kosten van uw
Spaanse woning
De belastingheffing is afhankelijk van de
aankoop van een nieuwe of een bestaande woning. Koopt u een bestaande woning,
dan wordt overdrachtsbelasting geheven,
de zogenoemde impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP). Het standaardtarief bedraagt 10%. De ITP is de grootste kostenpost.
Mocht u een nieuwe woning kopen van een
aannemer of projectontwikkelaar waarvan
u de eerste eigenaar bent, dan betaalt u
geen ITP, maar BTW deze wordt in Spanje
IVA genoemd (Impuesto sobre el Valor Añadido). Voor de IVA geldt het tarief van 10%.

Voorbeeld aankoop en jaarlijkse
kosten van uw Spaanse woning:
Eenmalige aankoopkosten:
Kostprijs woning 			
IVA of AJD 10% 			
Notaris Kadaster +/-

€ 200.000,20.000,2.500,-

Bij de aankoop van een nieuwe woning
geldt echter nog een aanvullende belasting AJD. (Actos Juridicos Documentados).
Het tarief verschilt per provincie en per gemeente en varieert van 0,5% tot 1,5% over de
akte waarde van de woning.

Totaal 				

€ 222.500,-

De notariskosten welken in rekening gebracht in verband met het passeren van de
koopakte bedragen 0,5% tot 1% van de waarde van de woning. Voor de inschrijving van
de woning in het kadaster ambt liggen de
kosten tussen 0,3% tot 0,7% van de waarde
van de woning.

IBI (onroerende goed belasting)		
IRPF
(inkomstenbelasting niet residenten)
Gemeenschappelijke service
(zwembad, lift, etc) +/-		
Fiscaal vertegenwoordiging +/-

Eventuele advocaat kosten +/-

€ 2.000,-

Jaarlijkse kosten:
(woning € 200.000,- | 2 eigenaren)
€ 400,340,1000,160,-

Totaal +/-					€ 1900,-

Voorwaarden gratis meubelcheque t.w.v. €4000,- en gratis aankoopbegeleiding:
•
•
•
•

Gratis NIE nummer aanvraag en vertaling met begeleiding van
tekenen eigendomsakte.
Alleen woningen uit deze brochure komen in aanmerking.
De meubelcheque kan worden ingewisseld bij een door
Nelemans aangewezen meubelwinkel.
Meubelcheque niet in combinatie met andere aanbiedingen.
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APPARTEMENT - GUARDAMAR DEL SEGURA

NRE 3035

Prijs vanaf:

€ 218.000,- k.k.

Scan de QR code voor
meer informatie!

Volledig ingerichte appartementen in moderne stijl met 2 of 3 slaapkamers en 2 badkamers.
De appartementen op de begane grond hebben een groot privéterras, de appartementen op de tweede
verdieping hebben een eigen solarium. De slaapkamers hebben inbouwkasten en de twee badkamers zijn
compleet ingericht. Er is een grote woonkamer met een open compleet ingerichte keuken.
Ieder appartement heeft een ondergrondse parkeerplaats, met de optie om een extra berging te kopen.
De residentie is een omheinde en volledig privégemeenschap, met twee gemeenschappelijke zwembaden,
grote tuinen, een spa, een overdekte fitnessruimte, een kinderspeelplaats, minigolf en petanque.

2
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2

77 m2

1

Gemeenschappelijk

Prijs vanaf:

APPARTEMENT - TORREVIEJA

€ 240.000,- k.k.

NRE 6058

Scan de QR code voor
meer informatie!

Prachtige luxe appartementen met 2 slaapkamers en 2 badkamers op 100 meter van de Torrevieja stranden.
Ze hebben allemaal een living met moderne open keuken en schuiframen die toegang geven naar het frontterras. De gelijkvloerse appartementen hebben een tuin en de penthouses een frontterras en zonnedakterras met zeezicht. Elk appartement heeft een parkeerplaats in de ondergrondse parking.
Er is grote gemeenschappelijke tuin met verschillende zwembaden en jacuzzi.

2

2

106 m2

1

Gemeenschappelijk
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GESCHAKELDE BUNGALOW - LOS MONTESINOS

NRE 2091

Prijs vanaf:

€ 194.900,- k.k.

Scan de QR code voor
meer informatie!

Nieuwe promotie van semi-vrijstaande villa´s in de prachtige woonwijk van Vistabella Golf, in het binnenland
van de Costa Blanca Zuid. De woonwijk heeft een basisaanbod van dagelijkse diensten, zoals een mini-markt
en restaurants. De stad Los Montesinos, die op 10 minuten afstand met de auto ligt, biedt een grotere selectie
van diensten met supermarkten, banken, apotheken, bars en restaurants, enz. Het project ligt in een rustige
en mooie golfomgeving, op slechts 15 minuten rijden van de prachtige stranden van Orihuela Costa.
Het project bestaat uit half vrijstaande villa´s met 2 of 3 slaapkamers en 2 badkamers. Alle villa´s hebben
een ruime open woon-, eet- en keukenruimte, die uitkomt op een met pergola´s overdekt terras. De hoofdslaapkamers hebben een en-suite badkamer en er is een aparte wasruimte. Een berging bevindt zich onder
de trap naar het grote solarium, van waaruit je van het fantastische panoramische uitzicht over de omgeving
kunt genieten. Tegen een meerprijs is het mogelijk om een privézwembad te bouwen en andere extra´s aan
het basismodel toe te voegen.

2
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2

76 m2

200 m2

Optioneel

Prijs vanaf:

APPARTEMENT - VILLAMARTIN

€ 177.000,- k.k.

NRE 6082

Scan de QR code voor
meer informatie!

Volledig ingerichte appartementen in moderne stijl met 2 of 3 slaapkamers en 2 badkamers.
Nieuwbouwproject van appartementen op toplocatie gelegen in Villamartin, Alicante op slechts een paar
minuten lopen naar alle lokale voorzieningen (restaurants, bars en winkels).
De appartementen bestaan uit een ruime woonkamer, een open keuken/eetkamer, een grote slaapkamer
met en-suite badkamer en een verdere gasten slaapkamer en een badkamer. Openslaande deuren leiden
naar een privéterras om de hele dag van de zon te genieten. Privéparkeerplaats inbegrepen. Er is een mooie
gemeenschappelijke groene zone met gemeenschappelijk zwembad, pétanque zone, kinderspeelplaats en
een mooi gemeenschappelijk park.

2

2

73 m2

1

Gemeenschappelijk
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Prijs vanaf:

VILLA - VILLAMARTIN

€ 289.000,- k.k.

NRE 4030

Scan de QR code voor
meer informatie!

Deze mooie villa’s met prachtige ontwerp voldoen aan alle moderne wensen en luxe maar wel met een mediterrane stijl. Hierbij heeft u de mogelijkheid door middel van allerlei opties de woning nog luxer en nog
meer passend te maken bij uw eigen wensen. Dit allemaal op loopafstand van vele faciliteiten en gezelligheid die Quesada te bieden heeft en op slechts 10 minuten rijden van het strand van Guardamar del Segura
of La Mata.
Een residentie bestaande uit 25 villa’s met 2 verdiepingen met verschillende modellen beschikbaar: vrijstaande, geschakelde 2 of 3 slaapkamers en 2 badkamers, privétuinen met tevens ook een gemeenschappelijk
gebied met gemeenschappelijk zwembad.

3
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2

84 m2

133 m2

Gemeenschappelijk

Prijs vanaf:

VILLA - LA MARINA - SAN FULGENCIO

€ 309.900,- k.k.

NRE 4142

Scan de QR code voor
meer informatie!

Nieuw wooncomplex gelegen in de urbanisatie van La Marina, een bevoorrechte zone van de Costa Blanca,
omgeven door de natuur en voorzien van alle voorzieningen. 20 minuten van de luchthaven Alicante, dicht
bij de prachtige stranden van Guardamar del Segura, op 2 km van golfbanen en dicht bij het natuurpark El
Hondo. De uitstekende ligging maakt de residentie tot een perfecte optie voor wie op zoek is naar rust.
De urbanisatie bestaat uit 23 woningen met moderne vormgeving met terrassen, parkeerplaats en privé
zwembad. De woningen bestaan uit een woon-eetkamer, ingerichte keuken, 3 slaapkamers, 2 badkamers,
met de mogelijkheid om een kelder en solarium bij te voegen. Zorgvuldig ontworpen met materialen van
hoge kwaliteit om de meest veeleisende klanten tevreden te stellen

3

3

109 m2

180 m2

Privé
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Prijs vanaf:

VILLA - DOLORES

€ 289.000,- k.k.

NRE 1995

Scan de QR code voor
meer informatie!

De villa’s bestaan uit moderne lijnen die perfect aansluiten bij de mediterrane warmte en ruime kamers, die
opvallen door hun lichtinval en bijzonder hoge kwaliteit van de gebruikte materialen. De prijs kwaliteit van
deze villa’s is uniek te noemen. Daarnaast is er gebruik gemaakt van duurzame materialen om uw huis ecologisch comfortabel te maken. Doordat deze woningen in een kwadrant worden gebouwd, kan er maximaal
gebruik worden gemaakt van het perceel en heeft u toch optimale privacy.
Mogelijkheid tot optie van een kelder en/of een dakterras. De projectontwikkelaar denkt graag met u mee en
wanneer u vroeg in de bouw koopt kunnen er nog bepaalde aanpassingen gedaan worden in het ontwerp.

3
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2,5

123 m2

175 m2

Privé

Prijs vanaf:

VILLA - ROJALES

€ 595.000,- k.k.

NRE 1994

Scan de QR code voor
meer informatie!

Deze luxe design villa’s met prachtig zwembad zijn ontworpen om maximaal te kunnen genieten van het
schitterende uitzicht over de Skyline van Guardamar del Segura. Het speciale design met het zwembad in u
vorm rondom de woning is echt uniek te noemen De woning ligt iets boven straatniveau zodat u vanuit uw
woonkamer en zeker vanaf de 1e verdieping kunt genieten van het prachtige uitzicht over Guardamar del
Segura en dus ook de Middellandse Zee.

3

3

277 m2

344 m2

Privé
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Prijs vanaf:

VILLA - LA MARINA - SAN FULGENCIO

€ 399.900,- k.k.

NRE 4141

Scan de QR code voor
meer informatie!

Nieuw wooncomplex gelegen in de urbanisatie van La Marina, een bevoorrechte zone van de Costa Blanca,
omgeven door de natuur en voorzien van alle voorzieningen. 20 minuten van de luchthaven Alicante, dicht
bij de prachtige stranden van Guardamar del Segura, op 2 km van golfbanen en dicht bij het natuurpark El
Hondo. De uitstekende ligging maakt de residentie tot een perfecte optie voor wie op zoek is naar rust.
De urbanisatie bestaat uit 23 woningen met moderne vormgeving met terrassen, parkeerplaats en privé
zwembad. De woningen bestaan uit een woon-eetkamer, ingerichte keuken, 3 slaapkamers, 2 badkamers,
met de mogelijkheid om een kelder en solarium bij te voegen. Zorgvuldig ontworpen met materialen van
hoge kwaliteit om de meest veeleisende klanten tevreden te stellen
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2

101 m2

249 m2

Privé

Prijs vanaf:

APPARTEMENT - EL RASO

€ 211.000,- k.k.

NRE 5020

Scan de QR code voor
meer informatie!

Prachtig project met mooie nieuwbouwappartementen met 2 en 3 slaapkamers. Waarvan de bovenste appartementen fantastisch uitzicht hebben over het natuurmeer van La Mata en de Middellandse zee.
Afgesloten residentie bestaande uit 114 appartementen.
Appartementen op de begane grond met tuin, 1e verdieping met alleen een ruim terras en 2e verdieping
met terras op de woonverdieping en daarboven nog een zeer ruim privé dakterras.

2

2

80 m2

1

Gemeenschappelijk
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Prijs vanaf:

VILLA - FINESTRAT

€ 569.900,- k.k.

NRE 6101

Scan de QR code voor
meer informatie!
Modern resort gelegen in een woonwijk van Finestrat, op slechts 15 minuten rijden van de prachtige stranden van Benidorm. Het winkelcentrum ligt op slechts een paar minuten rijden van het resort, waar alle dagelijkse voorzieningen te vinden zijn.
De villa´s zijn gebouwd op percelen vanaf 400m2 en bestaan uit 3 slaapkamers, 3 badkamers en twee terrassen. De begane grond bestaat uit een woonkamer, eetkamer en keuken, die uitkomt op het terras, de tuin en
het privézwembad. Er zijn ook 2 slaapkamers, met een gedeelde badkamer en een gastentoilet op de begane
grond. De hoofdslaapkamer met eigen badkamer en inloopkast bevindt zich op de eerste verdieping. Vanaf
de terrassen op de eerste en de bovenste verdieping kunt u genieten van het fantastische panoramische
uitzicht. Elke villa is airconditioning klaar en heeft een privézwembad en parkeergelegenheid op het perceel.
Het is mogelijk om de villa aan te passen met verschillende opties, zoals het bijbouwen van een kelder.

3
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3

224 m2

400 m2

Privé

Prijs vanaf:

VILLA - BENIJÓFAR

€ 294.000,- k.k.

NRE 3075

Scan de QR code voor
meer informatie!

Deze villa’s in het geliefde Benijófar worden gebouwd door een ervaren projectontwikkelaar, waar kwaliteit
en design perfect met elkaar gemixt wordt. Ligging op het zuidoosten of zuidwesten, met een privé zwembad, mooi aangelegde tuin, 3 slaapkamers, 3 badkamers, inclusief diverse extra’s.
Benijófar is perfect gelegen tussen allerlei faciliteiten en op slechts 25 minuten rijden van het vliegveld van
Alicante. In 10 minuten bent u met de auto bij de prachtige zandstranden van Guardamar del Segura of La
Marina. U bent op 15 minuten van het centrum van Torrevieja, op 10 minuten van het winkelcentrum Habaneras, 20 minuten van Elche en 40 minuten van het centrum van Alicante.

3

3

116 m2

165 m2

Privé
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Calle Cortes Valencianas 23 bajo
03170 Rojales - Alicante - Spanje

Prinses Mariannelaan 207
2275 BG Voorburg

+34 966 792 288
+34 627 608 361

070 - 326 39 81

www.nelemans.es | info@nelemans.es

www.axamakelaardij.nl | info@axamakelaardij.nl

