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2HB is ook aanwezig op de beurs

2HB is ook

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.
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Een tweede verblijf 
kopen
Het grootste gedeelte van de 2de verblijven in België is gelegen 
aan de (West)kust.

Bij de aankoop van een 2de verblijf dient u BTW en/of registratierechten te 

betalen op de koopsom.  Bij nieuwbouw betaalt u steeds 21% BTW op het 

aankoopbedrag.  Indien u een bestaande woning koopt in Vlaanderen, betaalt 

u 10 % registratierechten bovenop het aankoopbedrag.  

Vakantieparken en projectontwikkelaars bieden al eens de mogelijkheid om 

enkel de vakantiewoning te kopen en niet de grond waardoor het totale 

kostenplaatje gedrukt kan worden.  In dergelijke situaties spreken we over 

“erfpacht” of “een recht van opstal” dat gegeven wordt en waarbij u in feite 

de grond huurt. 

Nieuwbouw biedt heel wat voordelen gezien u in orde bent met alle 

formaliteiten, aansprakelijkheid en attesten die er nodig zijn bij de verkoop.   

Bij bestaande bouw koopt u het pand in de staat waarin het zich bevindt, 

inclusief de eventuele verborgen gebreken, en kan u bij eventuele problemen 

in de toekomst geen verhaal doen op de vorige eigenaar.  Bestaande panden 

zijn echter vaak ruimer dan nieuwbouw, hebben een grotere oppervlakte, zijn 

meestal goedkoper en hebben vaak een topligging.  

Bij een akkoord over de aankoop van een 2de verblijf wordt er een voorlopige 

overeenkomst opgemaakt, de compromis, hetgeen doorgaans door een notaris 

gedaan wordt.

Bij het ondertekenen van de compromis wordt er in principe een voorschot 

gevraagd van 5 à 10 % van de koopsom en dit ter officialisering van de verkoop.   

Bij een nog te realiseren nieuwbouw wordt er doorgaans een betalingschema 

opgesteld in functie van het verloop van de werkzaamheden.  De volledige 

afhandeling van de verkoop wordt door een notaris gedaan. 

2de verblijvers dienen jaarlijks aan de gemeente/stad waar het 2de verblijf 

gelegen is een taks 2de verblijf te betalen.  De hoogte van dit bedrag kan u best 

navragen bij het gemeentehuis waar het 2de verblijf gelegen is.

Eigenaars van een 2de verblijf in een residentie en/of appartementencomplex 

dienen verder rekening te houden met de gemeenschappelijke- of syndickosten 

en bij een vakantiepark zijn er ook jaarlijks parkkosten te betalen.  

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” brengt 2HB in iedere uitgave 
een column over “tweede verblijven in België”.


