DROMEN...
DURVEN.
DOEN!
Een (t)huis kopen in Spanje in 7
stappen met Rayos de Sol.

Veel mensen dromen van de aanschaf van
een woning in hun favoriete (vakantie)land
Spanje. En die droom blijkt vaak dichterbij
dan gedacht. Zeker met Rayos de Sol. Niet
voor niets zijn wij – als initiatiefnemers van
dit bedrijf – zelf woonachtig in het prachtige
Spanje. Graag leggen wij u hieronder uit
hoe u uw droomhuis in Spanje in zeven
overzichtelijke stappen kunt verwezenlijken.
Durf te dromen. Wij helpen u te doen!

Dromen.. Durven. Doen!
Een (t)huis kopen in Spanje in 7 stappen. Met Rayos del Sol.

DROMEN..
Stap 1: Kies de juiste regio
Wie een huis koopt in Spanje, doet er uiteraard goed aan eerst kennis te nemen van de verschillende
Spaanse regio’s. Rayos de Sol verzorgt de aan- en verkoop van huizen in twee van Spanjes fraaiste
kustregio’s: de Costa Blanca en Costa Cálida. Beiden regio’s met een heerlijk klimaat: jaarlijks zo’n 320
dagen zon, in de zomer niet te warm en met heerlijke zachte winters. Geniet van de kilometerslange
zandstranden, de gezellige steden en de prachtige natuur! Niet overlopen door massatoerisme en op
slechts iets meer dan twee uur vliegen van Nederland. Wij laten u uiteraard graag kennismaken met
deze heerlijke plek onder de zon!
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Stap 2: Kies de juiste woning
Bedenk vooraf goed welke eisen u stelt aan uw woning. Wordt de woning uw vakantiebestemming? Gaat
u er permanent in wonen? Of geldt de woning als investering en daarmee als verhuurobject? Factoren
die hiermee samenhangen zijn bijvoorbeeld het gewenste aantal (slaap-/bad)kamers, het soort woning
dat u wenst (bijvoorbeeld een bungalow of appartement), de ligging van de woning, enzovoorts.

Stap 3: Bepaal vooraf de mogelijkheden van uw
budget
Het te besteden budget is vaak leidend bij de aankoop van een woning. In Spanje is dat niet anders.
Hoeveel geld kunt of wilt u aan de woning uitgeven? Heeft u hier geen duidelijk zicht op? Neem dan
FRQWDFWPHWRQVRS:LMKHOSHQXJUDDJPHWKHWEHVSUHNHQYDQXZȴQDQFLOHPRJHOLMNKHGHQ8ZHHWGDQ
PHWHHQRIXZZRRQZHQVHQSDVVHQELMXZȴQDQFLOHVLWXDWLH:DWYHHOPHQVHQELMYRRUEHHOGQLHWZHWHQ
is, dat een gedeeltelijke hypotheek voor een Spaanse woning tot de mogelijkheden behoort. Zo wordt
in Spanje – voor niet-ingezetenen – uitgegaan van een maximale hypotheekverstrekking van 70 procent.
6DPHQPHWXȂHQRQ]HLQȴQDQFLHULQJJHVSHFLDOLVHHUGHSDUWQHUVȂJDDQZHJUDDJRS]RHNQDDUGHYRRU
X]RJXQVWLJPRJHOLMNHȴQDQFLHULQJYDQXZGURRPKXLV

Stap 4: Ingericht of zelf inrichten?
Wat zijn de plannen? Bent u op zoek naar een bestaande woning
(herverkoop) of heeft nieuwbouw uw voorkeur? Bij de aankoop van
een bestaande woning zijn de meubels (indien gewenst) regelmatig
bij de koop ingesloten. Op die manier kunt u de woning direct
EHWUHNNHQ8LWHUDDUGNXQQHQZLMXRRNKHOSHQELMGHLQULFKWLQJYDQ
uw woning. Zo hebben we bijvoorbeeld uitstekende contacten
met leveranciers van meubels. Nadat u met hen uw meubels heeft
XLWJH]RFKWNXQQHQZLMDDQZH]LJ]LMQELMDȵHYHULQJ]RGDWXGDDUELM
niet aanwezig hoeft te zijn. Op die manier kunt u bij uw eerst
geplande vakantie direct genieten!
Kiest u liever voor nieuwbouw dan voor een bestaande woning? Dan zijn er ook diverse mogelijkheden.
Zo zijn er nieuwbouwwoningen die al sleutelklaar zijn – en daarmee afgewerkt – en nieuwbouwwoningen
die nog ontwikkeld gaan worden. Kiest u voor de laatste soort dan kunnen er vaak naar eigen wens nog
allerlei aanpassingen worden gedaan.

“Bij de aankoop van een bestaande
woning zijn de meubels (indien
gewenst) regelmatig bij de koop
ingesloten. Op die manier kunt u
de woning direct betrekken.”
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DURVEN.
Stap 5: Neem contact met ons op!
8KHHIWHHQKHOGHUEHHOGYDQGHZRQLQJGLHX]RHNW"'DQZRUGWKHWWLMGRPWHGXUYHQHQFRQWDFWRS
te nemen met Rayos de Sol. Wij plannen graag een afspraak met u in. Dit kan bij u thuis, op locatie in
Nederland of Spanje, of per telefoon of skype. Tijdens deze afspraak nemen wij al uw woonwensen en
ȴQDQFLOH PRJHOLMNKHGHQQRJHHQVJRHGPHWXGRRU8KHHIWELMYRRUEHHOGHHQK\SRWKHHNQRGLJ":LM
berekenen, samen met u, wat u aan eigen middelen dient in te brengen. Bijvoorbeeld op basis van een
quickscan door onze hypotheekspecialisten.
Is alles helder? Dan gaan we met veel plezier in ons portfolio op zoek naar uw droomwoning! Hoe?
• Wij selecteren vooraf een aantal woningen dat bij uw dromen past.
• 8RQWYDQJWKLHURYHUDOOHLQIRUPDWLH=RKHHIWXDOWLMGHHQKHOGHUEHHOGYDQGHZRRQPRJHOLMNKHGHQ
de bijbehorende prijzen en de aanwezige voorzieningen van de voorgestelde woningen.
• 8KHHIWXZNHX]HJHPDDNW"'DQRQWYDQJWXYDQRQVHHQWRWDDORYHU]LFKWYDQDOOHELMNRPHQGHNRVWHQ
'HQNGDDUELMELMYRRUEHHOGDDQNRVWHQDOVEHODVWLQJHQQRWDULOHHQMXULGLVFKHNRVWHQ

Stap 6: Bezichtig met ons uw droomhuis
Een huis kopen doe je normaal gesproken niet op basis van foto’s, een beschrijving of de bijkomende
kosten. Daarom plannen we graag, samen met u, een persoonlijke bezichtigingsreis in. Wij organiseren
uw vlucht(en), halen u op van het vliegveld en brengen u naar uw vakantievilla of hotel. Op basis van
de door u gemaakte selectie hebben wij inmiddels afspraken gemaakt met projectontwikkelaars
(bij nieuwbouw), privéverkopers (bij bestaande bouw), de – eventuele – hypotheekspecialist en de
benodigde advocaat.

Hoe zien deze dagen eruit?
• Allereerst tonen we u de omgeving van uw droomhuis. Met ons ontdekt u de nabijgelegen
badplaatsen, charmante dorpjes, aantrekkelijke stranden en prachtige natuurreservaten.
• 'DDUQDEH]RHNHQZHRSEDVLVYDQGHYRRUVHOHFWLHRIVSHFLȴHNHHLVHQHHQDDQWDOZRQLQJHQGDWSDVW
bij uw woonwensen.
• Vervolgens stellen wij u graag voor aan ons team van specialisten, de voorgestelde advocaat en –
LQGLHQQRGLJȂRQ]HK\SRWKHHNDGYLVHXU8LWHUDDUGQHPHQZHGDDUELMUXLPGHWLMGRPDOXZYUDJHQWH
beantwoorden.
• :HVQDSSHQGDWGHDDQNRRSYDQHHQZRQLQJEXLWHQ1HGHUODQGHHQHQHUYHUHQGHHUYDULQJLV8NULMJW
daarom tijdens deze dagen ook voldoende ruimte om alle indrukken even rustig te laten bezinken,
het huizenaanbod nogmaals te bekijken,
de omgeving te leren kennen en – niet onbelangrijk – te ontspannen!

3URȴWHHUYDQRQ]HJUDWLVEH]LFKWLJLQJVUHLV
8EHQWYDQSODQHHQZRQLQJWHNRSHQELM5D\RVGHO6RO"3URȴWHHUGDQYDQHHQ
– gratis – bezichtigingsreis naar uw droomhuis! Geldig tot 31 december 2107.
Kijk snel op onze website voor de voorwaarden!
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DOEN!
Stap 7: De aankoop van uw woning
8KHHIWXZNHX]HJHPDDNW")LMQ'DDUKRRSWHQHQUHNHQGHQZLMDOVWLHNHPRS2SQDDUGH
laatste stap!

Hoe gaat de aankoop in werking?
• 'HȂGRRURQVYRRUJHVWHOGHRIGRRUXJHNR]HQȂDGYRFDDWOHJWDOOHVWDSSHQXLWYDQGHEHWUHHQGH
aankoop. In vrijwel alle gevallen zal er een aanbetaling gedaan moeten worden om het door u
gewenste huis te reserveren.
• De koopakte wordt opgesteld door de verkopende partij en wordt nagekeken door de aangewezen
advocaat. Hierbij wordt zorgvuldig gecontroleerd of alle stukken met betrekking tot de aanschaf
van de woning in orde zijn. In dit contract worden ook de vervolgbetalingen en de (eventuele)
opleveringstermijnen geregeld, zodat meteen duidelijk is hoe de koop wordt afgewikkeld.
• Op de overeengekomen datum vindt de overdracht van uw huis plaats bij de notaris. Als u een
machtiging* afgeeft aan de advocaat –
• bijvoorbeeld omdat u niet bij de overdracht aanwezig kunt of wilt zijn – zal de advocaat voor
u tekenen en alles verder regelen. De begeleiding van Rayos del Sol daarbij is geheel gratis en
vrijblijvend. Wij willen immers niet dat u een huis koopt maar een thuis!

Als u dit wilt, kunt u op het moment dat u in Spanje bent een volmacht afgeven
aan de advocaat. Deze wordt opgesteld en ondertekend bij de notaris. Hiermee
kan de advocaat de aan- of verkoop van uw huis afwikkelen. Ook kan hij of zij
hiermee in uw opdracht verzekeringen, bankrekeningen en de aansluiting van
gas, water en licht verzorgen. Uiteraard te allen tijde met uw medeweten en
instemming. Deze volmacht kan worden opgezegd wanneer u maar wilt. Het
voordeel van de volmacht is, dat u niet alles alleen hoeft te doen en niet perse
elke keer naar Spanje hoeft af te reizen.
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