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Tweede verblijf column

Dé specialist voor 
een 2de verblijf in België

www.2HB.immo | info@2HB.immo

Zin in een tweede verblijf in België?  
Kijk eens op www.2HB.immo, hét online 

platform voor een tweede verblijf in België

Alle regio's, van de kust tot de Ardennen.

2HB is ook aanwezig op de beurs

Voor

vrijkaarten

www.2HB.immo/

nl/SHG
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Een appartement 
op de zeedijk
Het aantal vastgoedtransacties aan de kust zit al jaren in  
de lift en het ziet ernaar uit dat er in 2018 opnieuw goede 
cijfers werden gehaald.  Bovendien blijven de prijzen op  
de zeedijk stijgen.

Een dijkappartement kost gemiddeld 25 procent meer dan een appartement 

elders in een badplaats, in Knokke en Oostende is dit zelfs bijna de helft meer.  

Appartementen zijn het duurst in Knokke (473.207 euro), Heist-aan-Zee 

(366.155 euro) en Nieuwpoort (278.982 euro). Hekkensluiters zijn Westende, 

De Panne en Middelkerke waar de kopers gemiddeld geen 200.000 euro 

betaalden voor een appartement.

De prijs voor een dijkappartement is gemiddeld 327.583 euro of 66.000 euro 

meer dan de gemiddelde prijs voor een appartement zonder zeezicht. De 

gemiddelde prijs voor een appartement ‘met zicht op zee’ schommelde in de 

eerste zes maanden van 2018 tussen 220.000 en 690.000 euro.

Dijkappartementen met de hoogste gemiddelde prijs bevinden zich, net als de 

voorgaande jaren, in Knokke (689.828 euro). In Oostende en in Koksijde steeg 

de gemiddelde prijs voor een dijkappartement ook fors. In Oostende kost een 

appartement voor het eerst gemiddeld meer dan 300.000 euro (307.386 

euro, +14,2 procent) en in Koksijde kostte zo’n flat gemiddeld 281.789 euro 

(+12,8 procent). 

2HB is een uniek online platform voor uitsluitend tweede verblijven in 
België en dit voor alle regio’s.  Ook voor de Westkust is de belangstelling 
zeer groot.  Exclusief voor “de Zeeparel” zal 2HB in 2019 een column 
brengen over “tweede verblijven in België”.


