Costa Blanca Adviser bezichtigingsreis informatie.
De Costa Blanca Adviser probeert u zo goed mogelijk voor te lichten met
brochures of via het internet. Maar het is niet de bedoeling om van een plaatje te
kopen. Er komt dus een moment dat u besluit om naar Spanje af te reizen en
zelf eens op onderzoek gaat. Hier zijn onze bezichtigingsreizen voor. De Costa
Blanca Adviser begeleidt u en besteed alle tijd en aandacht aan u die nodig is.
Onze bezichtigingsreis bestaat uit een reis van 4 dagen naar de Costa Blanca
zuid.
Het is raadzaam om deze reis te laten verzorgen door de Costa Blanca adviser.
We laten u geen woning kopen als u niet echt overtuigd bent van de locatie!
U wordt niet met meerdere stellen rondgereden maar u krijgt een privé-tour door
het mooie Spaanse land.
Het bezichtigen van de diverse locaties is van groot belang. U moet uw
droomlocatie zien te vinden.
We hebben diverse pilot woningen, voorbeeld woningen waar u in kunt, zodat u
niet vanaf een plaatje hoeft te kopen,u kunt zien hoe het echt wordt.
We laten u de mooiste steden, stranden, zoutmeren, stuwmeren, en de leukste
dorpen zien.
De grootste supermarkten, winkelcentra en meubelwinkels zijn allemaal binnen
15 minuten te bereiken vanaf onze projecten.
De woningen de we gaan bezichtigen zijn ook de woningen die u wilt zien. Wilt u
alleen appartementen zien dan ziet u alleen appartementen, alleen villa’s dan
alleen maar villa’s.
De reis wordt helemaal op u afgestemd.
-Onze projecten liggen allemaal in de buurt van het strand, golfbanen, steden en
dorpen en dicht bij een vliegveld.
-De projecten zijn met grote zorg uitgezocht.
-De kwaliteit en prijsverhoudingen kloppen.
-We zorgen na de koop ook voor u.
-U wordt in het Nederlands geholpen.
-Het koopcontract wordt vertaald in het Nederlands.
De Costa Blanca Adviser past zich aan uw wensen aan. De één wil graag door de
week, de ander in het weekend, op zaterdag en zondag zijn niet alle pilot
woningen open. Laat ons weten wanneer u kunt en wij kijken of er plek is.
De reis is bijvoorbeeld van maandag t/m donderdag. U komt op maandag aan en
wordt door ons van het vliegveld opgehaald. We brengen u onder in het
schitterende hotel La Laguna, kijk op www.hotellalaguna.com , dit hotel ligt in de
urbanisatie Doña Pepa en van hieruit laten we u alles zien. We beginnen gelijk
met het bezichtigen van woningen en locaties die door ons voor u zijn
uitgezocht. Op dinsdag en woensdag gaan we woningen bezichtigen die door de
Costa Blanca Adviser speciaal voor u geselecteerd zijn. We laten u ook meteen
alle mooie plekjes zien.
Op donderdag wordt er wanneer er tijd voor is, i.v.m. de terug vlucht, nog een
keer een project bezocht en er wordt altijd evaluatie gesprek gehouden en mocht
u besloten hebben tot aankoop van een woning dan worden de contracten
getekend.

Het is geen vakantie met zon, zee en strand. We laten u zoveel mogelijk
projecten zien en we zoeken de mooiste locaties voor u uit. U wordt niet onder
druk gezet, alles is vrijblijvend !
Houdt in geval van een aankoop rekening met een aanbetaling van uw contract
van € 3000,-. U kunt dat bedrag contant, met cheques of met credit-card
voldoen.
Wat zijn de kosten van zo’n bezichtigingsreis ?
U hoeft alleen de vlucht te boeken, goedkoop vliegen naar Alicante doet u met
basiq air. Kijk op www.basiqair.nl .Wij doen de rest, het hotel wordt door ons
geregeld en betaald (behalve de drankjes in de bar), alle maaltijden zijn
inbegrepen incl. het vervoer van en naar het vliegveld.
We begeleiden u bij het gehele koopproces.
-onderhandelingen over de betalingstermijnen
-financieringen, wij hebben contacten bij verschillende banken
-vertalingen van het koopcontract
-foto service bij de bouw
-begeleiding bij de notaris
-verhuurservice
-advies bij de inrichting van uw woning
Heeft u interesse, laat het ons weten en wij regelen wat wij moeten regelen voor
u! U kunt natuurlijk ook zelf een reis boeken en een auto huren. Mocht u onze
hulp nodig hebben dan kunt u altijd contact met de Costa Blanca Adviser
opnemen. We kunnen u dan ook alle mooie plekjes, projecten en locaties laten
zien.
Costa Blanca Adviser
Calle Adolfo Gustavo Béquer 26, Res. Sierra Villas 72, Urbanisatie La Marina
03177, San Fulgencio, Alicante, España
- tel. 0034 – 666 031 517
- fax 0034 – 966 790 113
- e-mail. info@costablanca-adviser.com
*Bezichtigingsreizen zijn alleen bedoeld voor potentiële kopers. Wanneer u weigert mee
te gaan projecten te bezichtigen worden de kosten die gemaakt zijn op u verhaalt.
*Costa Blanca Adviser doet al het mogelijke om uw reis zo voorspoedig te laten verlopen
maar kan zich niet verantwoordelijk stellen voor verlies, diefstal of schade direct of
indirect veroorzaakt door uzelf, anderen, Costa Blanca Adviser en / of medewerkers.

