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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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Luxevastgoed 
aan de kust 

De kust is doorheen de jaren een heuse verzamelplaats geworden voor de 

meest unieke en prestigieuze tweede verblijven van België. Voor veel potentiële 

kopers blijft het panoramische zicht op zee één van de meest voorname vor-

men van luxe en dus ook meteen één van de grootste troeven van een tweede 

verblijf aan zee. 

Hoewel dat typerende zeezicht bij Belgen nog steeds hoog staat aangeschre-

ven, zijn er verschillende andere elementen waardoor een tweede verblijf aan 

de kust haar luxueuze karakter verkrijgt. 

Sommige potentiële kopers van zulk exclusief vastgoed kiezen er zelfs bewust 

voor om deze tendens te doorbreken en gaan in de nabijheid van de kust eerder 

op zoek naar één of meer van deze elementen dan naar het traditionele zeezicht 

(o.a. exclusieve wijnkelders, buiten- en/of binnenzwembaden, tennisbanen… ).

De prijzen van luxevastgoed aan de kust kunnen als gevolg van verschillende 

criteria dan ook sterk uiteenlopen. Vastgoedexperts stellen dat kopers toch mi-

nimaal een gemiddelde prijs van €750.000 tot €1.000.000 euro dienen neer te 

leggen vooraleer een tweede verblijf aan de kust binnen dit specifieke vastgoed-

segement kan worden ondergebracht. Daarnaast zijn er nog aanzienlijke prijs-

verschillen naargelang in welke omgeving het desbetreffende pand zich bevindt. 

Een tweede verblijf aan de kust is in eerste instantie een zeker statussymbool 

maar een dergelijke investering brengt echter ook automatisch bepaalde finan-

ciële zekerheden met zich mee. Het is immers geweten dat eigenaars van een 

tweede verblijf aan de kust vaak een aanzienlijk rendement behalen door hun 

pand te verhuren tijdens de periode dat ze er zelf niet in verblijven. Luxevast-

goed aan de kust blijft hoe dan ook een onvervalste topper in vastgoedland.

2HB is een uniek online platform voor 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 ook in 2020 een 
column over “tweede verblijven in België”.


