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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.

NICHE
Business Magazinegaat

vreemd
HUURSPECIALS

De GAZET HouseHebbertjes

5
jaar

2HB-2020-ZP-ad-110x305-v7.indd   12HB-2020-ZP-ad-110x305-v7.indd   1 14/06/2021   14:1614/06/2021   14:16

BEPERKT AANBOD DOET  
VASTGOEDPRIJZEN 

STIJGEN

De gemiddelde prijs van een tweede verblijf aan de Belgische kust is het 

afgelopen jaar met bijna €34.000 euro gestegen. Vooral de coronacrisis 

lijkt een grote rol in die prijsstijging te spelen, aangezien deze geleid 

heeft tot een groeiende interesse in een tweede verblijf aan de kust.

Potentiële kopers van een tweede verblijf aan de kust moeten de 

dag van vandaag gemiddeld €262.493  euro op tafel leggen. Een 

dik jaar geleden, aan het begin van de eerste lockdown, bedroeg de 

gemiddelde prijs voor een tweede verblijf nog 228.815,- euro. 

De vastgoedsector aan de kust wordt sinds de uitbraak van het 

coronavirus in ons land dus met een prijsstijging van bijna 15% 

gekenmerkt. Volgens vastgoedexperts is deze prijsstijging echter vooral 

te wijten aan de massale rush op een tweede verblijf aan zee. 

Het aantal Belgen dat sinds de eerste lockdown koos voor een eigen stek 

aan de kust steeg eveneens met 30%. Tegelijkertijd zijn er wel opvallend 

minder eigenaars die hun panden te koop aanbieden, omdat zij in tijden 

van corona des te meer van hun tweede verblijf willen genieten. 

Panden binnen het tweede verblijfssegment blijven ook steeds 

minder lang beschikbaar op de vastgoedmarkt. Zo wordt een 

tweede verblijf aan de kust anno 2021 gemiddeld 27 dagen sneller 

verkocht dan voor de uitbraak van het virus in ons land. 

Een jaar geleden stond een pand gemiddeld 113 dagen te koop, 

terwijl dat nu gemiddeld 86 dagen is. Door het grote verschil 

in vraag en aanbod voorspellen vastgoedexperts dan ook dat 

de vastgoedprijzen voorlopig zullen blijven stijgen.  

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”.
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