


Waarom kiezen voor Cabo Verde? 

Vastgoed scoort alsmaar beter op de investeringsmarkt, zowel bij beginners als bij 

ervaren beleggers. Wilt u van een buitenlandse investering écht een succesverhaal 

maken? Zorg er dan voor dat u kunt vertrouwen op de ontwikkelaar waarmee u in 

zee gaat. Maar hoe herkent u een betrouwbare bouwpromotor?



Ervaring troef 
 
Met meer dan 10.000 transacties in binnen-en buitenland zorgde Cabo 

Verde al voor heel wat tevreden klanten. De bouwpromotor verdiende al 

zijn strepen met projecten als ParkToren, een uniek woonconcept aan 

Park Spoor Noord en het project Waterfront in Nieuwpoort-Stad. Met meer 

dan 30 jaar ervaring als bouwpromotor in het binnenland, zet Cabo Verde 

vandaag steevast in op investeringsopportuniteiten in Kaapverdië. Met 

succes!

De marktkennis die de bouwgroep door de jaren heen heeft vergaard, 

wordt aangevuld met belangrijke strategische partnerships, zoals 

hoteliers, constructiebedrijven en toonaangevende financiële instituties. 

Doorheen het volledige ontwikkelingsproces neemt Cabo Verde steeds 

100% verantwoordelijkheid op. Zo kunnen investeerders in alle vertrouwen 

kopen. 

ParkToren, 

een uniek 

woonconcept 

vlakbij het 

Antwerpse 

standscentrum,  

in Park Spoor 

Noord



Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen 
 
Het toerisme groeit stevig in Kaapverdië. Voor een 

toeristische speler is maatschappelijk verantwoord 

ondernemen belangrijker dan ooit en Cabo Verde draagt 

duurzaamheid dan ook zo hoog mogelijk in het vaandel. 

Alleen zo kan het project meerwaarde bieden aan de 

inwoners, de eilanden en de toeristen. We gaan dan ook 

voortdurend op zoek naar manieren om onze ecologische 

voetafdruk te beperken en de natuurlijke leefomgeving te 

beschermen. 



Vertrouwen op lange termijn 
 
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. Cabo Verde 

is en blijft volledig verantwoordelijk voor het onderhoud van de 

gemeenschappelijke delen. U wordt dus niet verrast met bijkomende 

kosten.

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. Van operationele 

zorgen voor de investeerder is er daarom geen sprake. Wilt u toch 

uitstappen? Dat kan op elk moment.



Gedreven vastgoedexperts 
Ook de vastgoedexperts van Cabo Verde groeien met ons mee en 

deden door de jaren heen bijzonder waardevolle kennis en ervaring 

op. Dankzij hun gedetailleerd markt- én beleggersinzicht schatten 

ze perfect in welk type investering bij uw profiel past. Op basis van 

uw vraag overlopen ze samen met u de mogelijkheden voor uw 

investeringsportefeuille. 



CONTACTEER EEN VASTGOEDEXPERT 

Contacteer de vastgoedexperts van Cabo Verde en bespreek de mogelijkheden  

voor uw investeringsportefeuille.

Neem nu contact op en ontdek de mogelijkheden  
voor uw investeringsportefeuille!

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

https://serena-bay.com/maak-een-afspraak/
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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

