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Marleen De Vijt (55) studeerde 
TEW/Bedrijfskunde aan Universiteit 
Antwerpen. 

Ze is al meer dan 15 jaar 
vastgoedondernemer. Ze komt al 
in Spanje sinds haar 6de en kent 
de Spaanse tweede verblijven 
vastgoedmarkt op haar duimpje.

Ze is mede-oprichter en vennoot van 
Azull, gespecialiseerd in de begeleiding 
en verkoop van uitsluitend Spaans 
vastgoed aan Belgen en Nederlanders.

Marleen staat voor een doorgedreven 
aankoopbegeleiding.

In januari 2019 schopte ze het tot 
finaliste van Womed Award, een prijs 
uitgereikt door Markant vzw en Unizo 
aan vrouwen die rolmodellen zijn voor 
andere vrouwelijke ondernemers.

Ze is docente bij Syntra en spreker op 
tal van avonden die verband houden 
met de Spaanse vastgoedmarkt.

Marleen is partner van Johan Conix, 
mede-oprichter van Azull, moeder 
en oma van vier kinderen en vijf 
kleinkinderen (vijf op het moment van 
deze druk toch…).

01. Focus je in de eerste plaats op 
de omgeving. Waar je wil kopen 
is belangrijker dan het pand 
zelf. In een foute omgeving 
word je nooit gelukkig. 

02. Doe in Spanje nooit zaken 
zonder een advocaat of jurist. 
Je spaart er niets mee uit en 
loopt onnodig risico.

03. Betaal nooit een voorschot aan 
een privépersoon of makelaar.
Laat de geldstromen altijd via 
een advocaat of notaris lopen.

04. Wil je een huis kopen om het 
te verhuren? Wees realistisch 
over de opbrengsten. Op 
veel plekken maken ze het je 
echt moeilijk en op sommige 
plaatsen mag je helemaal niet 
meer verhuren.

05. Pas op met koopjes. Ze liggen 
echt niet dik gezaaid. Als het 
too good to be true is, is het 
meestal ook gewoon niet waar.
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Spanje. Het land is zo veel meer 
dan zon, zee en strand. In 2021 
realiseerden meer dan 5722 
Belgen en Nederlanders er hun 
droom.

Het woord ‘Spanje’ alleen al. 
Onmiddellijk zie ik een knalblauwe 
hemel voor me en een al even blauwe 
zee. En vergeet vooral el sol niet, de 
altijd aanwezige zon! Voeg daar nog 
aan toe: strand, palmbomen, sangria en 
zwoele zomeravonden. En je zou om 

minder glimlachen. De meesten van 
ons denken ook spontaan aan Spanje 
als één groot land, het koninkrijk 
Spanje. En staan er niet bij stil dat 
Spanje eigenlijk een verzameling is van 
17 autonome gewesten. 

BEKNOPT

1SPANJE.  
EL PAIS
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En het zorgt met regelmaat voor 
spanningen waarbij de voor-en 
tegenstanders vinden dat de taal te veel 
of te weinig wordt gebruikt.

En als buitenlander wil dit zeggen dat 
je met je Spaans, zijnde Castilliaans, 
niet overal terecht kan. Als je 
verhuist naar Alicante zal je kind dus 
thuiskomen met schoolboeken in het 
Valenciaans. Buenos dias wordt dan 
Bon dia en Aqui, hier, is Aci. Dat is nog 
te verstaan. De Valenciaanse overheid 
heeft zelfs een heuse vertaler op haar 
website staan. 

http://traductor.lasprovincias.
es/?valenciano. 

Maar weet je hoe je Mesa (tafel) 
vertaalt? Met Taula. Een tafel voor 2 
wordt in het Valenciaans dan Una taula 
per dos. En in het Catalaans Una taula 
per deus. Niet altijd even simpel dus. 47
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FACTS - NO FICTION

IN SPANJE IS 19% VAN DE 
BEVOLKING OUDER DAN 
65 JAAR.

19%

86,3 80,5

19

DE LEVENSVERWACHTING 
VAN VROUWEN IS DE 
HOOGSTE IN EUROPA: 
85,1 JAAR.

SPAANSE VROUWEN 
WORDEN GEMIDDELD  
OP HUN 32STE  
MOEDER.

DE MEEST POPULAIRE 
BABYNAMEN IN 2022  
WAREN LUCIA EN HUGO 

ZE HEBBEN GEMIDDELD 
1,31 KINDEREN

SORRY HEREN JULLIE 
MOETEN HET MET  
79,6 JAAR STELLEN.

1,31

Lucia Hugo
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IK GA  
NAAR 
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Golf clubs

V

V
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Duikmasker

Fiets

Wandelschoenen

Bikini

Zwembroek

Kookboek

Stadsgids

...

Surfplank
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BEACHCLUBS

Je hoeft er niet voor naar 
Ibiza.

Tien, vijftien jaar terug was 
een beachclub meestal een 
barretje op het strand. Je 
huurde er voor een appel en 
ei bedjes en parasols. En bij 
het woord beachclub dacht 
je automatisch aan Ibiza. 
Vandaag vind je ze overal en 
breng je er de hele dag door. 
Chillen, ontbijten, lunchen, 
dineren, clubben tot in de 
late uurtjes. De eenvoudige 
bedjes zijn vaak vervangen 
door Balinese bedden en 
heuse comfy matrassen. En 
de eenvoudige snacks zijn 
echte culinaire hoogstandjes 
geworden. 

Mijn favorieten aan de Costa 
del Sol vind je hierbij. En voor 
alle duidelijkheid: ik heb hier 
nergens aandelen!

Tip. Voor je bezoek, check 
je best de Facebook- of 
Instagramaccount van de 
beach club voor de meest 
actuele openingsuren

Chiringuito Puenta Romana

Bulevar Príncipe Alfonso von Hohenlohe, 
s/n, 29602 Marbella, Malaga

Bohemian-chique, op het strand. 
Ook heerlijk met kinderen. Je kan 
er de ganse dag doorbrengen. 
Een hongertje is vlug gestild met 
zalige tapas of een uitgebreide 
lunch. Ambiance verzekerd. De 
nodige optredens met regelmaat.
Reserveren vooraf is geen must 
maar wel zeker aan te raden

Chiringuito La Moraga

Paseo Marítimo los Alamos, S/N 
Torremolinos-Málaga, Andalucía

Een andere aanrader in 
Torremolinos: Chiringuito La 
Moraga, een typische Spaanse bar, 
local food. De strandbedjes zijn 
eenvoudig maar gezelligheid troef. 
Je kan hier zalig chillen vanaf 
10 u tot 21u, in de winter is deze 
magische plek gesloten.

Iedereen die de Costa del Sol kent, 
heeft wel eens van de Ocean Club, 
Nikki Beach of de Trocadero Beach 
Clubs gehoord.

Ocean Club
Av. De Lola Flores, s/n, Marbella

Nikki Beach: 
Carretera de Cadiz, km 192, Marbella

Trocadero Beach: 
Sotogrande, Estepona, Marbella (3), 
Benalmadena

Maar ook deze zijn een bezoekje 
waard: In Estepona is Tikitano zeker 
een bezoekje waard. Op het strand 
én met fantastische live muziek. Ben 
je in Marbella dan is Siroko Beach 
een must see. De beste sea food en vis 
van heel Malaga vind je dan weer in 
Los Marinos Jose. Juist op de grens 
van Fuengirola en Benalmadena. Ook 
Yucas Café& Bar mag niet ontbreken. 
Heel mooi uitzicht

Nog een leuk plaatsje ontdekt? Laat 
het me weten marleen@azull.info
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Costa Blanca-Alicante
Eindeloze witte zandstranden, baaien met 
kristalhelder water, bergen en groene valleien. 
Authentieke Spaanse dorpjes en heerlijke 
mediterrane keuken. Maar ook levendige 
residentiële wijken. Buurten met veel Nederlanders 
en Belgen.

VOOR WIE IS HET IDEAAL?

Voor de zonneliefhebbers, 
voor strand en de 
terrasjesgenieters. Maar ook 
voor de grootste shoppers, 
de cultuurliefhebbers 
en de smulpapen. De 
overwinteraars. Voor wie 
meer levenskwaliteit zoekt, 
is er zon, licht en warmte in 
overvloed.

Madrid

FRANKRIJK

PORTUGAL

MAROKKO

Barcelona

Sevilla

Valencia Palma  
De Mallorca

Santa Cruz

Canarische Eilanden

Balearen

Middel landse Zee
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Costa Blanca - Alicante
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