


5 aandachtspunten voor vastgoedinvesteringen  
over de grens

Investeerders zoeken hun heil alsmaar vaker in buitenlandse vastgoedprojecten. 

Een buitenverblijf in warmere oorden om te verhuren of zelf te genieten: dat 

is het doel. Maar hoe herkent u een rendabel project en hoe beantwoordt 

het luxevastgoed van Serena Bay hieraan? Ontdek de vijf belangrijkste 

aandachtspunten voor vastgoedinvesteringen over de grens.



Vraag & aanbod
 

Wie investeert in buitenlands vastgoed, wilt natuurlijk zeker zijn van 

een goede opbrengst. Daarom is het belangrijk om vooraf na te 

gaan of de afzetmarkt er voldoende groot is.

Hoe Serena Bay dit hokje afvinkt
 

Het toerisme in Kaapverdië, waar Serena Bay gebouwd wordt, 

kent de voorbije 20 jaar een exponentiële groei. De vraag 

naar kwaliteitsvolle (luxe)verblijven stijgt er jaar na jaar en de 

eilandengroep toont zich populairder dan ooit. Vooral vanuit 

Europa komen er alsmaar meer toeristen. Niet vreemd, want 

Kaapverdië ligt op slechts 5,5 uur vliegen én ligt in dezelfde 

tijdszone. De voorbije jaren is het aantal vluchten dan ook sterk 

toegenomen.



Klimaat
 

En dan hebben we het niet enkel over de temperatuur ter 

plaatse, hoewel dit bij een toeristische vastgoedinvestering 

veelal een belangrijke factor is. Ook het economische 

en politieke klimaat moeten goed zitten, wilt u van uw 

buitenlandse investering een succesverhaal maken.

Hoe Serena Bay dit hokje afvinkt
 

Op het eiland Sal is de temperatuur – net als elders 

op Kaapverdië – het hele jaar door zo’n 25 à 30 °C, dé 

ideale vakantietemperatuur voor velen. Bijgevolg kunt 

u er als investeerder rekenen op een voortdurende 

bezetting, en behaalt u dus een hoger rendement dan bij 

seizoensgebonden hotels. 

Ook wat betreft het politieke klimaat zit u goed in 

Kaapverdië, waar een democratisch verkozen regering 

het land bestuurt. Deze regering heeft bovendien een 

duidelijk plan om de toeristische sector te ondersteunen 

en tegelijkertijd de natuurlijke pracht en eigenheid van de 

eilandengroep te beschermen. Op die manier blijft ook de 

waarde van uw vastgoedinvestering beschermd. 

Wat het economische klimaat betreft: de economie bloeit 

in Kaapverdië meer dan ooit. Dankzij de vele buitenlandse 

investeringen, jaarlijks zo’n miljard euro, kent Kaapverdië 

een ongeziene vooruitgang. Naar schatting heeft 

Kaapverdië maar liefst 50% van het BBP te danken aan het 

toerisme, de drijvende kracht van de eilandengroep. 



Garanties
 

Hoge rendementen zijn leuk, maar niet wanneer ze zonder garantie zijn. Wie echt zeker wilt zijn 

van een goed rendement kiest beter voor een vastgoedproject met langetermijngaranties.

Projectontwikkelaar
 

Heeft u een interessant project gevonden? Ga dan ook 

even na of de vastgoedpartner waarmee u in zee zou gaan 

voldoende ervaring heeft. 

Hoe Serena Bay dit hokje afvinkt
 

Serena Bay biedt vaste huurinkomsten van min. 5%, gegarandeerd over 15 jaar. Nadien 

fluctueert het rendement naargelang de markt. Als investeerder heeft u op elk moment de 

mogelijkheid om uit te stappen, en dus uw vastgoed te verkopen.

Hoe Serena Bay dit hokje afvinkt
 

De projectontwikkelaar achter Serena Bay, Cabo Verde, kan 

terugvallen op meer dan 30 jaar ervaring met soortgelijke 

projecten in binnen- en buitenland. Onder andere 

ParkToren, een uniek woonconcept vlakbij het Antwerpse 

stadscentrum en het project Waterfront in Nieuwpoort-

Stad staan op de lijst van unieke referenties.



Beheer & verhuur
 

Natuurlijk kan u uw buitenlands vastgoed niet altijd zelf beheren. 

Daarom is het belangrijk dat u voor het beheer en de verhuur een 

beroep kunt doen op een ervaren uitbater. 

Hoe Serena Bay dit hokje afvinkt
 

Voor de uitbating van Serena Bay rekent Cabo Verde op een 

solvabele partner die zijn strepen op de markt reeds verdiende 

en gekend staat om een uitmuntende service.



CONTACTEER EEN VASTGOEDEXPERT 

Contacteer de vastgoedexperts van Cabo Verde en bespreek de mogelijkheden  

voor uw investeringsportefeuille.

Alle hokjes afgevinkt? Check!
Neem nu contact op en investeer vandaag  

voor het rendement van morgen!

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

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


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

