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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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En dat ondanks een groeiende vraag naar luxevastgoed.

Een recente studie van de notarisfederatie heeft aangetoond dat 

een tweede verblijf aan de kust nog steeds erg gegeerd is bij veel 

Belgen. Gedurende de eerste zes maanden van dit jaar vielen er in de 

kustgemeenten namelijk bijna 39% meer vastgoedverkopen te noteren 

dan in diezelfde periode van het jaar 2019. In vergelijking met het jaar 

2020 werden er zelfs 47,5% meer vastgoedtransacties geregistreerd. 

Specifiek appartementen vallen bij veel Belgen in de smaak. Hoewel er 

over heel de hele kuststrook een grote vraag naar appartementen is, 

zijn Heist (+72,1%) en Nieuwpoort (+68,5%) de absolute uitschieters. 

Potentiële kopers zijn vooral geïnteresseerd in ruime, luxueuze 

appartementen met grote terrassen, meerdere slaap- en/of badkamers 

en hechten ook extra belang aan de ligging van het appartement. 

Een tweede verblijf aan de kust met drie slaapkamers kost anno 2021 

gemiddeld € 511.000. Bij appartementen met twee slaapkamers steeg de prijs 

tot gemiddeld € 309.000 (+5,7%). De prijs voor eenkamerappartementen zijn 

echter licht gedaald en schommelen momenteel rond de € 184.000 (-0,3%). 

Vastgoedexperts stellen voorts dat de vastgoedmarkt aan de kust 

wordt gekenmerkt door twee constante factoren die elkaar, althans 

gedeeltelijk, compenseren. Enerzijds is er de stijgende vraag en de 

alsmaar hoger oplopende bouwkosten waardoor de prijzen van 

nieuwbouwappartementen stijgen en anderzijds vertonen de vraagprijzen 

van ietwat oudere appartementen een eerder neerwaartse beweging. 

Uit bovenstaande factoren kan men concluderen dat de gemiddelde 

prijsstijging voor een appartement aan de kust beperkt is gebleven 

tot +4,1% en dat de gemiddelde vraagprijs rond de € 299.000 ligt. 

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 
2021 een column over “tweede verblijven in België”.
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