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YOUR REAL ESTATE
EXPERTS IN SPAIN

www.norwesterestates.com



ABOUT US

EXPERT IN SPAANS VASTGOED
Ervaring in het Spaans vastgoed

Eigen dienst naverkoop

Woning- & sleutelbeheer

Financieel experts

ONZE DIENSTEN
Wij begeleiden u van A tot Z

Samenwerking met erkende advocaten

Begeleiding in uw eigen taal

Samenwerking met erkende financiele
instellingen



ONGOING PROJECTS

NIEUWBOUW PROJECTEN BESTAANDE WONINGEN WONINGEN OP MAAT

Wij bieden steeds de beste
bouwprojecten aan van de
beste bouwheren te Spanje!
Let steeds op als u een
aankoop doet van een project
dat u een kwalietits woning
aankoopt!

Steeds bieden we meer dan
6000 woningen aan in 
 herverkoop.

Dit kan gaan van een finca,
villa, stadswoning,
appartement of een prachtige
woning op een Golf resort dit
zowel in verkoop als verhuur.

In samenwerking met
Belgische en Spaanse
bouwheren kunnen wij samen
met u uw droomvilla bouwen
op maat.

Zo heeft u steeds de woning
van uw dromen!



32,9%
VAN ONZE KOPERS ZIJN BELGEN!!!

98,9%
VAN ONZE HUURDERS ZIJN BELGEN!!!



OUR REAL ESTATE OFFICE

SPANISH BEST HOME

+ 34 650 814 811
+ 32 489 091 167

info@si-invest.be



PROPERTIES FOR RENTOUR

RENTAL GUIDE

VERHUURGIDS



LES ORTIGUES LAMMERTYN

BENIJOFAR ZWEMBAD LEEFRUIMTE

De urbanisatie Les Ortiues bestaat uit 9 woningen met een gezellige gemeenschappelijke tuin met
een prachtig zwembad, waterfontein en buitendouche.
Bij het binnen komen van de woning komt u toe in de volledig ingerichte keuken aanpalend met een
prachtige woonkamer, en een badkamer met gastentoilet.
De kelderverdieping is volledig ingericht als een derde slaapkamer met een slaapbank maar kan
ook gebruikt worden als opbergruimte.
Op de eerste verdieping bevinden zich 2 slaapkamers met inbouwkasten, 1 badkamer met douche. 
Op de dakverdieping is de woning voorzien van een prachtig solarium.



LES ORTIGUES LAMMERTYN

SLAAPKAMER SLAAPKAMER KEUKEN

De woning is afgewerkt in zeer hoogwaardige materialen en is een uiterst geschikte woning als
verblijf om te overwinteren of als vakantiewoning. Verder is de woning gelegen op 7km van de
prachtige kust van Guardamar, 300m van cullinaire restaurants, bars, Belgische slagerij,
Nederlandse bakker, 3 warenhuizen en 5 min van La Marquesa Golf.
Kortom alles op wandelafstand in een typisch Spaanse gemeente.

Voorzieningen in de woning: 
TV - TV Vlaanderen - Wifi - Wasmachine - Koffiezet - Afwasmachine - Vleesgrill - Barbecue - Ligzetels
- Strandstoelen - Bed & Bad linnen - Bose luidspreker - Oven - Koelkast met diepvries - Electrische
rolluiken boven - Parasol - Loungeset - Strandparasol - Airco



LES ORTIGUES LAMMERTYN

BADKAMER LIVING TUIN MET LOUNGE

De woning is gelegen op 8 min van de kust, 2 min van winkels en warenhuizen, 1 min van de markt,
15 min van Torrevieja, 35 min van de luchthaven van Alicante, 5 min van het ziekenhuis en 20 min
van het grote shopping center La Zenia.

Adres:  Calle del Corazon de Jesus, 72 Benijofar 03178



HUURPRIJZEN: 

HOOGSEIZOEN:
Juli & Augustus

MIDDENSEIZOEN:
April, Mei, Juni,
September & Oktober

LAAGSEIZOEN:
Januari, Februari, Maart,
November & December

 

OVERWINTEREN
Januari, Februari, Maart,
November & December

€ 720,00 - € 1720,00
week                  maand

€ 620,00 - € 1320,00
week                  maand

€ 455,00 - € 1010,00
week.                 maand

€ 720,00
maand

EIND POETS:
VERPLICHT

 

€   90,00
beurt

WAARBORG:
VERPLICHT

 

€ 500,00

LES ORTIGUES LAMMERTYN



LES ORTIGUES STUER

KEUKEN ZWEMBAD LEEFRUIMTE

De urbanisatie Les Ortiues bestaat uit 9 woningen met een gezellige gemeenschappelijke tuin met
een prachtig zwembad, waterfontein en buitendouche.
Bij het binnen komen van de woning komt u toe in de volledig ingerichte keuken aanpalend met een
prachtige woonkamer, en een badkamer met gastentoilet.
De kelderverdieping is volledig ingericht als een derde slaapkamer met een badkamer maar kan ook
gebruikt worden als opbergruimte.
Op de eerste verdieping bevinden zich 2 slaapkamers met inbouwkasten, 1 badkamer met douche. 
Op de dakverdieping is de woning voorzien van een prachtig solarium.



LES ORTIGUES STUER

SLAAPKAMER 1 SLAAPKAMER 2 SLAAPKAMER 3

De woning is afgewerkt in zeer hoogwaardige materialen en is een uiterst geschikte woning als
verblijf om te overwinteren of als vakantiewoning. Verder is de woning gelegen op 7km van de
prachtige kust van Guardamar, 300m van cullinaire restaurants, bars, Belgische slagerij,
Nederlandse bakker, 3 warenhuizen en 5 min van La Marquesa Golf.
Kortom alles op wandelafstand in een typisch Spaanse gemeente.

Voorzieningen in de woning: 
TV - Wifi - Wasmachine - Koffiezet - Afwasmachine - Vleesgrill - Barbecue - Ligzetels - Strandstoelen -
Bed & Bad linnen - Oven - Broodrooster - Microgolf - Koelkast met diepvries - Electrische rolluiken
boven - Radio - Alarm - Airco



LES ORTIGUES STUER

BADKAMER SOLARIUM TUIN 

De woning is gelegen op 8 min van de kust, 2 min van winkels en warenhuizen, 1 min van de markt,
15 min van Torrevieja, 35 min van de luchthaven van Alicante, 5 min van het ziekenhuis en 20 min
van het grote shopping center La Zenia.

Adres:  Calle del Sol 73, Benijofar 03178



HUURPRIJZEN:  

HOOGSEIZOEN:
Juli & Augustus

MIDDENSEIZOEN:
April, Mei, Juni,
September & Oktober

LAAGSEIZOEN:
Januari, Februari, Maart,
November & December

 

OVERWINTEREN
Januari, Februari, Maart, 

 

€ 580,00 - € 1770,00
week.                 maand

€ 540,00 - € 1460,00
week                  maand

€ 490,00 - € 1100,00
week                  maand

€ 880,00
maand

EIND POETS:
VERPLICHT

 

€   95,00
beurt

WAARBORG:
VERPLICHT

 

€ 500,00

LES ORTIGUES STUER



ALBA GARDEN 

CIUDAD QUESADA ZWEMBAD LEEFRUIMTE

In de urbanisatie Dona Pepa is het unieke Alba Garden gelegen. 
Dit prachtige appartementencomplex is uniek geheel de Costa Blanca Zuid door zijn prachtige
architectuur maar ook voor zijn prachtig zwembad.
De woning wat wordt aangeboden is een gelijkvloerse woning met 3 slaapkamers, 2 badkamers met
inloopdouche, ingerichte keuken en een mooie leefruimte met een salon wat nog kan omgebouwd
worden tot slaapbank. In totaliteit is de mogelijkheid dat er 8 personen kunnen logeren.
Iedere ruimte in de woning is voorzien van led sfeerverlichting.Rond het appartement is er een
privétuin van een 120m2 met 2 terrassen waarvan 1 overdekt.
De tuin is volledig aangelegd en voorzien van kunstgras en aanpalend aan de gemeenschappelijke
tuin en het prachtige zwembad met buitendouches.

CASA ALBA DA SYLVIE



ALBA GARDENCASA ALBA DA SYLVIE

SLAAPKAMER SLAAPKAMER KEUKEN

De woning is afgewerkt in zeer hoogwaardige materialen en is een uiterst geschikte woning als
verblijf om te overwinteren of als vakantiewoning. 
Verder is de woning gelegen 7km van de prachtige kust van Guardamar, 500m van cullinaire
restaurants, bars, Belgische bakker en 3 warenhuizen.
Kortom alles op loopafstand en toch rustig genieten.

Voorzieningen in de woning: 
TV - Wifi - Wasmachine - Dolce Gusto - Afwasmachine - Barbecue - Ligzetels - Strandstoelen - 
Bed & Bad linnen - Oven - Broodrooster - Microgolf - Koelkast met diepvries - Rolluiken rondom -
Alarm - Airco



ALBA GARDENCASA ALBA DA SYLVIE

BADKAMER TUIN ALBA GARDEN 

De woning is gelegen op 8 min van de kust, 2 min van winkels en warenhuizen, 1 min van de markt,
15 min van Torrevieja, 35 min van de luchthaven van Alicante, 5 min van het ziekenhuis en 20 min
van het grote shopping center La Zenia.

Adres:  Avenida de Gijon 31B Bus 87,  Ciudad Quesada 03170



HUURPRIJZEN:  

HOOGSEIZOEN:
Juli & Augustus

MIDDENSEIZOEN:
April, Mei, Juni,
September & Oktober

LAAGSEIZOEN:
Januari, Februari, Maart,
November & December

 

OVERWINTEREN
Januari, Februari, Maart,
November & December

€ 1.050,00
week

€ 805,00
week

€ 665,00
week

€ 1.200,00
maand

EIND POETS:
VERPLICHT

 

€ 105,00
beurt

WAARBORG:
VERPLICHT

 

€ 350,00

ALBA GARDENCASA ALBA DA SYLVIE



OASIS BEACH XII 60

OASIS BEACH XII ZWEMBAD LEEFRUIMTE

In de urbanisatie El Raso te Guardamar is het mooie complex Oasis Beach XII gelegen. 
Dit prachtige appartementencomplex is uniek in de Costa Blanca Zuid door vele kwaliteiten dat het
biedt. Het complex is voorzien van een wellness, speeltuin, zwembad, buiten fitness, enz...
De woning wat wordt aangeboden is gelegen op de 1ste etage met 2 slaapkamers, 2 badkamers met
inloopdouche, ingerichte keuken en een mooie leefruimte met een salon wat nog kan omgebouwd
worden tot slaapbank. In totaliteit is de mogelijkheid dat er 6 personen kunnen logeren. Ook is er
een privé ondergrondse parkeerplaats voorzien.
Iedere ruimte is dan ook gezellig ingericht en bevat een ruim privé terras met tv.
De gemeenschappelijke tuin is volledig aangelegd en voorzien van kunstgras en een prachtig
zwembad met buitendouches en vele accomodatie. 



OASIS BEACH XII 60

SLAAPKAMER SLAAPKAMER KEUKEN

De woning is afgewerkt in zeer hoogwaardige materialen en is een uiterst geschikte woning als
verblijf om te overwinteren of als vakantiewoning. 
Verder is de woning gelegen 2km van de prachtige kust van Guardamar, 1km van cullinaire
restaurants, bars, warenhuis, enz...
Kortom alles op korte rijd of fiets afstand en toch rustig genieten.

Voorzieningen in de woning: 
TV - Wifi - Wasmachine - Grillplaat - Afwasmachine - Ligzetels - Strandstoelen - Marchal box
Bed & Bad linnen - Oven - Microgolf - Koelkast met diepvries - Airco 



OASIS BEACH XII 60

BADKAMER TUIN OASIS BEACH XII

De woning is gelegen op 5 min van de kust, 2 min van winkels en warenhuizen, 2 min van de
bekende Lemontree markt, 15 min van Torrevieja, 35 min van de luchthaven van Alicante, 15 min
van het ziekenhuis en 20 min van het grote shopping center La Zenia.

Adres:  Calle Malvarosa 60 El Raso 03149



HUURPRIJZEN:  

HOOGSEIZOEN:
Juli & Augustus

MIDDENSEIZOEN:
April, Mei, Juni,
September & Oktober

LAAGSEIZOEN:
Januari, Februari, Maart,
November & December

 

OVERWINTEREN
Januari, Februari, Maart,
November & December

€ 825,00
week

€ 625,00
week

€ 525,00
week

€ 845,00
maand

EIND POETS:
VERPLICHT

 

€ 95,00
beurt

WAARBORG:
VERPLICHT

 

€ 500,00

OASIS BEACH XII 60



WONING LA MATA 10

WONING LA MATA ZWEMBAD LEEFRUIMTE

Deze woning ligt op 500 m van het dorpje La Mata en op 300m wandelafstand van het brede witte
strand en dit via het natuurpark.
Er zijn 2 slaapkamers voorzien van airco,  en met de slaapbank is erslaapgelegenheid voor 6 pers.
Het appartement is voorzien van vloer verwarming.
Vanop het kleine balkon kan u genieten van de mooie natuur, en er is mooi groot dakterras met
ligbedden, stoelen en tafel.
Uw wagen kan u parkeren in de ondergrondse garage parkeren.



WONING LA MATA 10

SLAAPKAMER SLAAPKAMER KEUKEN

De woning is gelegen in een afgesloten doodlopend straatje dat uitgeeft op het wandelpad naar het
strand. 
Kortom een mooie woning om te huren in Spanje. 
Deze woning is voor 2 of meerdere gezinnen prima te combineren met andere aanwezige
woningen.

Voorzieningen in de woning: 
TV - Wifi - Wasmachine - koffiezet - Tafelgrill - Ligzetels - Strandstoelen - Ondergrondse parking
Bed & Bad linnen - Oven - Microgolf - Koelkast met diepvries - Airco



WONING LA MATA 10

BADKAMER PARK SOLARIUM

De woning is gelegen op 3 min van de kust, 5 min van winkels en warenhuizen, 10 min van de
markt, 5 min van Torrevieja, 40 min van de luchthaven van Alicante, 10 min van het ziekenhuis en
15 min van het grote shopping center La Zenia.

Adres:  Calle Las Mimosas Lomas de Polo-Pinomar, 8 Torrevieja 03180



HUURPRIJZEN: 

HOOGSEIZOEN:
Juli & Augustus

 

MIDDENSEIZOEN:
April, Mei, Juni,
September & Oktober

LAAGSEIZOEN:
Januari, Februari, Maart,
November & December

 

OVERWINTEREN
Januari, Februari, Maart,
November & December

€ 585,00
week

€ 370,00
week

€ 265,00
week

€ 730,00
maand

EIND POETS:
VERPLICHT

 

€   75,00
beurt

WAARBORG:
VERPLICHT

 

€ 300,00

WONING LA MATA 10

ANDERE:
VERPLICHT

 

20kw/week eletriciteit
inbegrepen, meerprijs van
€0,25/kw



WONING VISTA BELLA  

Deze prachtige vrijstaande villa is gelegen op Vistabella golf en dit op wandelafstand van 200m van
alle gelegenheden.
De villa biedt een ruime leefruimte met open keuken, berging en een gelijkvloerse slaapkamer met
badkamer. Op de eerste verdieping met open trap bevinden zich 2 slaapkamers met 2 badkamers.
De tuin is volledig uitegrust met een terras, barbecue en een privé zwembad.

WONING ZWEMBAD LEEFRUIMTE



WONING VISTA BELLA 

SLAAPKAMER SLAAPKAMER KEUKEN

De villa is gelegen in een rustige private straat die enkel is bestemd voor de lokale bewoners en
bezoekers en is dus super veilig qua verkeer. 

Voorzieningen in de woning: 
TV - Wifi - Wasmachine - koffiezet - Tafelgrill - Ligzetels - Strandstoelen - Private parking
Bed & Bad linnen - Oven - Microgolf - Koelkast met diepvries - Airco



WONING VISTA BELLA

BADKAMER BADKAMER TERRAS & TUIN

De woning is gelegen op 10 min van de kust, 2 min van winkels en warenhuizen, 15 min van de
markt, 15 min van Torrevieja, 50 min van de luchthaven van Alicante, 15 min van het ziekenhuis en
25 min van het grote shopping center La Zenia.

Adres:  Calle Las Mimosas Lomas de Polo-Pinomar, 10 Torrevieja 03180



HUURPRIJZEN: 

HOOGSEIZOEN:
Juli & Augustus

 

MIDDENSEIZOEN:
April, Mei, Juni,
September & Oktober

LAAGSEIZOEN:
Januari, Februari, Maart,
November & December

 

OVERWINTEREN
Januari, Februari, Maart,
November & December

€ 985,00
week

€ 770,00
week

€ 465,00
week

€ 650,00
maand

EIND POETS:
VERPLICHT

 

€ 125,00
beurt

WAARBORG:
VERPLICHT

 

€ 300,00

WONING VISTA BELLA 

ANDERE:
VERPLICHT

 



REGELS & TIPS

Een vakantiewoning huren start met het respecteren van de regels, de woning, alle voorzieningen in de woning
maar ook de regels van de eventuele gemeenschap, want de beste afspraken maken de beste vrienden. 
Om misverstanden te voorkomen verzoeken wij dan ook de regels goed door te nemen en te respecteren.

Wilt u de meubels niet verplaatsen tussen de verschillende kamers. Dit kan onnodige schade en slijtage van meubels en muren tot gevolg
hebben.

Wij hebben gezorgd voor comfortabel tuinmeubilair buiten. Wij vragen u dan ook het meubilair van de binneninrichting niet naar buiten te
verplaatsen. Natuurlijk kunt u gezellig buiten eten en gebruik maken van het serviesgoed en bestek.

Oven, magnetron, koelkast en diepvries worden door de huurder proper achtergelaten.

Bij vertrek dient alle vaat gedaan te zijn. Ook vragen wij de vaatwasmachine leeg te ruimen en alles terug te plaatsen in de kasten.

De huurder zorgt dat het grootste deel van alle linnen is gewassen en gedroogd.

Vergeet niet al uw afval te verwijderen in de woning.

Denk erom als u het vakantiehuis tussentijds of bij vertrek verlaat, u deuren en ramen steeds zorgvuldig sluit en eventueel het alarm activeert.

Het is ten strengste VERBODEN TE ROKEN in de vakantiewoning en eventuele gemeenschappelijk ruimtes.  Wanneer u in de tuin rookt, gelieve de
peuken in de daarvoor voorziene asbak buiten te gooien.

Respecteer de aanplanting in de tuin. Stook geen vuurtje in de tuin.

U logeert in een landelijke omgeving, wij vragen u vriendelijk de nachtrust van de buren te respecteren.

Schade? Informeer ons zo snel mogelijk of u voorwerpen uit de inventaris mist.

Laat het ons weten als u hulp nodig heeft. Ons telefoonnummer is +34 650 814 811 of +32 489 091 167. Zo kunnen we eventuele
onvolkomenheden snel oplossen.



REGELS & TIPS

Een vakantiewoning huren start met het respecteren van de regels, de woning, alle voorzieningen in de woning
maar ook de regels van de eventuele gemeenschap, want de beste afspraken maken de beste vrienden. 
Om misverstanden te voorkomen verzoeken wij dan ook de regels goed door te nemen en te respecteren.

Ook staan wij klaar bij vragen over het huis, uitstapjes of andere vragen.

Niemand zal moedwillig iets beschadigen in de woning. Toch kan het iedereen overkomen dat er iets stuk gaat. Wij stellen het zeer op prijs als u
ons eventuele schade snel meldt, zodat we dit niet pas na uw vertrek ontdekken. Het huis wordt op gebreken en ontbrekende zaken
gecontroleerd voordat nieuwe gasten arriveren, want ook zij moeten van een comfortabele vakantie kunnen genieten. 
De huurders zijn aansprakelijk voor schade die door hen, medehuurders of gasten is ontstaan. Kosten voor deze toegebrachte schade worden in
mindering gebracht op de borg. Als alles in orde is, maken wij de borg naar u over.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor ongevallen in en buiten de vakantiewoning. De huurder is aansprakelijk voor alle verlies en/of schade
aan de vakantiewoning, de tuin en de inrichting (binnen en buiten), als dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van uzelf of van derden die
zich met uw toestemming in het huis bevinden.

Het is ten strengste verboden de woning te onderverhuren.

Bij aanwezigheid van een zwembad vragen wij steeds enkel gebruik te maken van het zwembad zoals het hoort

Wij vragen u bij aanwezigheid van een gemeenschappelijk reglement dit ook steeds te respecteren.

Wij danken u alvast en wensen u een fijne vakantie toe.
 



THANK YOU!

ROBBY DEVUE - SI-INVEST


