
ELEGANT HOMES MARBELLA: WIE ZIJN WE
Als vastgoedmakelaar zijn wij, ELEGANT HOMES 
MARBELLA gespecialiseerd in de regio Mijas - Marbella - Benahavis - 
Estepona, het ‘Knokke’ van Spanje. Niet alleen vanwege het klimaat en 
de levenskwaliteit, maar tevens omdat dit één van de sterkst stijgende 
regio’s is in Spanje. Wenst u een appartement of villa te kopen via een 
Belgische vastgoedmakelaar in Costa del Sol? Laat ons helpen!

Onze meerwaarde blijft niet beperkt tot het aanbieden van de beste 
investering op locatie, maar tevens het aanbieden van de lokale vastgoed-
services, zodat u zorgeloos uw pand kan betreden. Deze services bieden 
wij exclusief aan onze eigen ELEGANT HOMES MARBELLA-klanten, 
zodat wij de kwaliteit ervan kunnen blijven garanderen!

VASTGOEDSERVICES DIE WIJ DAARBIJ AANBIEDEN ZIJN:
• Juridisch en fiscaal advies
• Vertalingen van alle documentatie (SP - ENG - NL)
• Aansluiting van de nutsvoorzieningen & contracten
• Security (alarm & camerabewaking)
• Domotica, netwerken en audio & video
• Totaalinrichting van uw nieuwe droomwoning
• Property management (tuinonderhoud, cleaning services, key-holding)
• Verhuurservice. Bezoek onze website: www.verhuurinmarbella.com

Ongetwijfeld vindt u een droompand tussen ons aanbod aan nieuwbouw 
projecten gaande van frontline golf appartementen & penthouses tot villa’s 
op het strand, we hebben het allemaal voor u. Aarzel niet om ons te 
contacteren!

Om u het leven helemaal gemakkelijk te maken, organiseren we ook uw 
inspectiereis op maat, vanuit alle luchthavens in Europa naar Malaga. U 
regelt de vluchten wij betalen uw accomedatie. 
Vraag zeker naar de voorwaarden! 
Bezoek onze website: www.eleganthomesmarbella.be/bezoekreis 
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WIE ZIJN WE, 
EN VOORAL WAT 
BETEKENT DAT 
VOOR U?

BEL VOOR MEER  INFORMATIE! De merken die ELEGANT HOMES MARBELLA in portefeuille heeft, bieden in 
hun collectie, indoor, outdoor, tafeldecoratie en linnen. Tevens kunnen wij uw 
woning voorzien van decoratie, kunst en audio & video om de inrichting 
compleet te maken. Zeg maar ‘totaalinrichting’ zoals het hoort!

Onze sterke punten zijn:

• Topkwaliteit
• Inrichting van A tot Z
• Aantrekkelijke prijs
• We komen bij u thuis in België en Spanje
• Levering tot in uw appartement of villa aan de Costa del Sol

• Stap 1
U bezoekt samen met ons onze interieur zaken in Spanje en wij nemen u
door alle mogelijkheden in functie van uw nieuwe pand, met de bijhorende
grondplannen.

• Stap 2
Op basis van uw project en plannen, maken we uw offerte op maat voor de
volledige inrichting. Desgewenst van indoor & outdoor tot en met audio &
video.

• Stap 3
Wij werken samen met verschillende meubelzaken en interieurdecorteurs in
Spanje, waar u de collectie kunt aanschouwen zoals het ook bij u thuis
zou kunnen staan. ELEGANT HOMES MARBELLA werkt rechtstreeks
met diverse fabrikanten. Zo bieden wij u topkwaliteit voor uw nieuwe
thuis voor ieders budget.
ELEGANT HOMES MARBELLA biedt topkwaliteit voor uw nieuwe thuis voor
ieders budget.
We heten U van harte welkom!

•

•

Wij, ELEGANT HOMES MARBELLA, zijn ook een totaalinrichter die ontstaan is vanuit het succesvolle ELEGANT HOMES 
MARBELLA, uw vastgoedspecialist in de Costa del Sol. Door de verkoop van het vastgoed hebben we vastgesteld dat 
eigenaars van een nieuwbouwappartement, penthouse of villa, moeilijk hun weg vinden in de Spaanse winkels voor een 
passend interieur en ook praktisch veel moeilijkheden hebben om de leveringen en logistiek te organiseren. Het is net daarom 
dat we deze service in het leven hebben geroepen. Een totaalconcept zonder zorgen!
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