


7 redenen om  
te investeren op Kaapverdië

Wie op zoek is naar een rendabele vastgoedinvestering in het buitenland, gaat 

natuurlijk op zoek naar een populaire bestemming met heel wat troeven en 

weinig risico’s. Kaapverdië biedt alles wat u als moderne investeerder zoekt en 

garandeert het succes van uw investering. Ontdek snel waarom.



1. Het imago en het beleid van 
de eilandengroep is stabiel  
 
Waar het imago van andere overzeese bestemmingen de 

voorbije jaren wel wat te verduren kreeg, toont dat van 

Kaapverdië zich al jaar en dag erg stabiel. Geen party island 

of het nieuwe Benidorm, wel een eilandengroep die gekend 

staat om haar warme, tourist friendly ontvangst en  

no stress vibe. 

De cultuur in Kaapverdië is uniek, en ideaal als 

vakantiebestemming voor jong en oud. Ook op politiek 

vlak is Kaapverdië uiterst stabiel, met een democratisch 

verkozen overheid en goede diplomatieke relaties. Er is 

eveneens een duidelijk beleid omtrent de ontwikkeling van 

de toeristische sector. 

2. Het klimaat is er altijd 
optimaal
 
In Kaapverdië schijnt de zon altijd en duidt de thermometer 

elke dag tussen de 25 en de 30 graden aan, ook in de 

winter. Goed voor gemiddeld 350 dagen zon per jaar. Dankzij 

dit gematigde klimaat, is Kaapverdië de ideale bestemming 

voor een zonvakantie en kunt u als investeerder het hele 

jaar door rekenen op een goede bezetting. Er is ook weinig 

tot geen risico op weerschade, gezien er in Kaapverdië 

geen orkanen of aardbevingen zijn. Net als in België, is er in 

Kaapverdië geen regenseizoen.

350  
dagen zon per jaar

25 à 30 °C
Gemiddelde temperatuur



3. De vraag overstijgt er het 
aanbod
 
De voorbije 20 jaar stijgt het toerisme in Kaapverdië 

ongeremd. De vraag naar luxeverblijven neemt 

voortdurend toe, en dan vooral op het populairste eiland 

Sal. Kaapverdië is een zon-, zee- en strandbestemming, 

en die tonen zich aantrekkelijker dan ooit. Elk jaar zijn 

er ook meer Europese vluchten naar Kaapverdië. Dat is 

natuurlijk niet vreemd, want de eilandengroep is ideaal 

gelegen net voorbij de Canarische eilanden. Deze ligging 

ten Westen van Afrika is ideaal voor Europeanen, want zij 

moeten niet veranderen van tijdzone, en hebben bijgevolg 

geen last van een jetlag.

4. Het toerisme is er in volle 
bloei
 
Zowel in België als in andere Europese landen, neemt de 

belangstelling voor Kaapverdië toe. Met deze populariteit 

groeit natuurlijk ook de toeristische sector op de 

eilandengroep. In 2018 werd Kaapverdië zelfs nog genoemd 

als number 1 place to visit door CNN Travel. 

En dat het toerisme er in volle bloei is, dat zie je aan de 

manier waarop de overheid de haven en openbare wegen 

renoveert en inzet op een brede toeristische ontwikkeling, 

met openbaar vervoer en amusementsvoorzieningen. 

Hotels, luxeverblijven en villa’s worden in een sneltempo 

opgetrokken om aan de enorme vraag te blijven voldoen.

5,5u vliegen van Brussels Airport

Niet veranderen van tijdzone = Geen jetlag



5. Er is een helder beleid om overgroei tegen te gaan
 
Tegelijkertijd houdt de Kaapverdische overheid de teugels stevig in handen om overgroei tegen te 

gaan. Zo heeft de overheid hoogbouw verboden en is het verboden om er het ene resort naast 

het andere neer te zetten. Op die manier willen ze overontwikkeling tegengaan en de natuurlijke 

schoonheid van Kaapverdië beschermen. 

Aangezien Kaapverdië een eilandengroep is, is er ook geen enkele mogelijkheid om verder uit 

te breiden. Vol is vol, zeg maar. Dankzij deze strenge regulering zijn vastgoedinvesteerders er 

beschermd tegen waardevermindering en kunnen zij rekenen op gegarandeerde successen.

6. De economie is er afhankelijk van 
toerisme
 
Kaapverdië heeft een groeiende economie, en dat heeft de 

eilandengroep deels te danken aan het toerisme. Enkele jaren terug, in 

2016, was de toeristische sector goed voor maar liefst 44,5% van het BBP. 

Verwacht wordt dat dit percentage tot wel 57,3% zal stijgen tegen 2027. 

Toerisme is er de drijvende kracht achter de economie, en dus wordt 

er ook stevig op ingezet. Per jaar wordt er zo’n miljard euro buitenlands 

geld geïnjecteerd in de Kaapverdische economie, een enorm bedrag 

dat nog maar eens aantoont hoeveel potentieel investeerders zien in 

Kaapverdië.

Per jaar wordt er 

zo’n miljard euro 

buitenlands geld 

geïnjecteerd in 

de Kaapverdische 

economie.



7. Er is voor elk wat wils
 
In Kaapverdië verveelt men zich nooit. Er is werkelijk voor elk 

wat wils. Toeristen kunnen er genieten van de prachtige natuur 

met hagelwitte stranden, de relaxte sfeer en de zomerse 

temperaturen. Dankzij het fantastische klimaat is watersport er 

erg populair. Zo kan men er heerlijk kite- of windsurfen op het open 

water van de Atlantische oceaan. Liever wat rustiger? Dan kunt u 

gaan vissen, haaien of walvissen spotten of schildpadden gaan 

bewonderen. Maar ook voor de echte durvers onder ons is er heel 

wat te doen: quadritjes, segway tours of zelfs parasailen.



Contacteer de vastgoedexperts van Cabo Verde en bespreek de mogelijkheden 

voor uw investeringsportefeuille.

t. +32 (0)52 89 50 80 • E. sales@caboverde-resorts.com • w. www.serena-bay.com

Wilt u meer weten over investeren op Kaapverdië? 

CONTACTEER EEN VASTGOEDEXPERT 

mailto:sales%40caboverde-resorts.com?subject=
https://serena-bay.com/
https://serena-bay.com/maak-een-afspraak/


Een project uit de duizend:  
Serena Bay 
Vanaf € 190.000 wordt u eigenaar van een vakantieverblijf in Serena Bay 

op het Kaapverdische eiland Sal. Dankzij de idyllische toplocatie en 

het luxeconcept verzekert u een mooie opbrengst van zo’n 5% per jaar. 

Bovendien schaft u zich ook een heerlijk vakantieverblijf aan waar u tot 

wel 6 maanden per jaar kunt doorbrengen. 

>  Luxeverblijven met zicht op de oceaan

>  100% eigenaar met notariële akte

>  Vaste huurinkomsten van min. 5%, gegarandeerd over 15 jaar

>  Langetermijncontract met solvabele partner

>  Vakantieverblijf voor eigen gebruik tot wel 6 maanden per jaar

>  Prijzen vanaf € 190.000

Ga naar www.serena-bay.com voor alle informatie!

http://www.serena-bay.com

