Wij wonen en werken al sinds vele jaren aan de Spaanse Costa Blanca. Wij
kennen het land, de mensen, het gezins- en openbare leven. Wij verdiepen ons in uw wensen en kunnen u in
alle aangelegenheden adviseren en
bijstaan. Wij spreken Nederlands , een
belangrijke Voorwaarde voor optimale
communicatie.
U krijgt bij ons de gelegenheid om
met vele klanten te spreken, objectieve informatie te vergaren om vervolgens zelf te beslissen of u met ons in
zee wilt gaan. Onze filosofie is dat wij
niet alleen koopcontracten willen afsluiten, maar onze klanten ook wegwijs willen maken in hun nieuwe omgeving en in alle opzichten willen helpen.
Wij doen uw belegging optimaal renderen door uw huis eventueel te verhuren, te onderhouden en regelmatig
zorgvuldig te inspecteren. U kunt met
ons open over alles spreken. Wij zijn
ervan overtuigd dat het voor u gemakkelijker is deze stap samen met ons te
zetten.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Als u geïnteresseerd bent raden wij u aancontact met ons op te nemen, zie hiervoor
de informatie hieronder. Wij verheugen ons
erop om u te ontmoeten en u verder te helpen op weg naar de zon! Aangezien wij beschikken over een bed & breakfast, kunnen
wij voor onderdak zorgen aan interessante
prijzen. Wij hopen u spoedig van dienst te
mogen zijn!
Met vriendelijke groeten
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WIJ KUNNEN VOOR U EEN HUIS BOUWEN
MET EEN KLEIN OF ONBEPERKT
BUDGET
OP UW AANVRAAG VERHUREN
EN/OF ONDERHOUDEN WE UW HUIS

WIR SPRECHEN DEUTSCH
SE HABLA ESPAÑOL
ON PARLE FRANCAIS

Jávea
Costa Blanca, España

WE SPREKEN NEDERLANDS
Wij beschikken over een bed & breakfast

Als een Belgisch / Spaans familiebedrijf met 20 jaar ervaring in de villabouw, staan wij garant voor een goede
opvolging van de werven, een vlotte
omgang, een continue bereikbaarheid,
een perfecte service na verkoop. Wij
kunnen u helpen met keuze maken en
aanwijzingen geven i.v.m. elektriciteit, gas, water, licht, televisie, meubelen,... Wij zullen u altijd bijstaan vanaf het ontwerp en lang erna.

Wij zijn een klein familiebedrijf, niet
met luxueuze kantoren of overbodig
personeel (enkel benodigd personeel
aldus kunnen we efficiënt te werk
gaan) hierdoor kunt u met goede kwaliteit toch heel wat goedkoper bouwen
dan bij de concurrentie. U kunt samen
met ons team en architecten de eerste
schetsen maken en nadat we voldoende uw wensen en ideeën kennen dan
starten we met het echte werk!
inmobiliaria • estate agents

Tevens kunnen we u helpen om het
huis te meubileren en decoreren.
(Uiteraard is dit alles vrijblijvend) Wij
werken reeds lang samen met plaatselijke bedrijven zodat u via ons de
laagste prijzen en toch de beste k w a
liteit kunt bekomen.

Bovendien en als extra service kunnen we uw belegging optimaal laten
renderen daar wij kunnen instaan (op
simpel verzoek) voor het beheer en/of
de verhuring van uw villa. Uw eigendom kan in de zomermaanden alleen
al ten minste 10.000 euro opbrengen.

Villascasas SL
Nieuwbouw en alle
Verbouwingen

Onze talrijke tevreden klanten, dewelke u natuurlijk kunt bezoeken, alsook
onze bouwwerven, leveren het bewijs
dat we een bedrijf zijn met een hart
voor onze klanten en dat we naar perfectie streven Op verzoek sturen wij u
graag onze klantenlijst.
Tevens beschikken we over talrijke
heel mooie en praktisch gelegen
bouwkavels. Wilt u gratis vooronderzoek met gedetailleerde prijsofferte,
wij voldoen graag aan uw verzoek.
Wilt u deze vergelijken met onze concurrentie? Geen probleem!
Zo zeker zijn we van onze prijs, kwaliteit en service!

