
EEN HUIS IN HET 
BUITENLAND 

Een droom die uitkomt 

De zomer ligt achter ons. Hoeveel mensen dromen niet van een tweede 
huis in het buitenland of willen zelfs definitief Nederland achter zich 
laten? Marquiette Schaap ging op onderzoek uit en geeft advies.
TEKST Marquiette Schaap 
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Wat zijn geliefde locaties in het 
buitenland? Hoe is de 
markt? Waarmee moeten 
huizenzoekers rekening 

houden? Welke gouden tip moeten zij ter 
harte nemen? Tijd voor een goed gesprek 
met Nederlandse makelaars en adviseurs 
die actief betrokken zijn bij de verkoop van 
tweede woningen in Zwitserland, Frankrijk, 
Spanje en Italië. Wat zijn bijvoorbeeld  
populaire gebieden in het laatst genoemde 
land? Laura de Rooy van ItaliaCasa, vooral 
gespecialiseerd in Midden en Noord-Italië: 
‘Dat zijn zonder twijfel De Marken, Toscane 
en Ligurië. De gebieden rondom de meren 
in het noorden staan ook altijd in de be-
langstelling. Het zijn vooral veertigers en 
vijftigers die er een tweede huis kopen. 
Maar vergeet niet de dertigers die het roer 
helemaal om willen gooien en zich perma-
nent in Italië vestigen. Deze markt is zeker 
groeiende. Italië is een land van liefheb-
bers. Je gaat er niet alleen voor de zon naar-
toe, maar ook voor de cultuur, culinaire 
belevingen, koffie en architectuur. Het 
merendeel van de aankoopbedragen ligt 
tussen de 400.000 en 700.000 euro, met 
uitschieters boven het miljoen.’ 

Rendement
Is vastgoed altijd een goede belegging?  
‘Nee, niet altijd, maar als je er jaren van 
kunt genieten en het huis kunt delen met 
kinderen en kleinkinderen is dat voor een 
groot aantal mensen veel meer waard’,  
vertelt Henk Dop van Dop Makelaars. Al 

achttien jaar is zijn kantoor gespecialiseerd 
in de verkoop van vakantiewoningen in  
Nederland, Duitsland en Frankrijk. Met 
name in de Franse Provence en verschil-
lende wintersportgebieden als Portes du 
Soleil en Paradiski. Zijn advies? ‘Ga eens in 
het gebied van je dromen een paar nachten 
slapen. Kijk – in de diverse seizoenen –  
wat je ervan vindt en hoe het voelt.’ De  
verkoopprijzen bij Dop Makelaars lopen in 
Frankrijk op tot in het hoge segment. Henk 
Dop: ‘Verschillende woningen in ons aan-
bod kunnen goed worden verhuurd en bie-
den daarom een aantrekkelijk rendement. 
Als je je huis voor 5000 euro per week kunt 
verhuren, dek je eenvoudig de vaste kosten. 
In Frankrijk zijn zaken duidelijk geregu-
leerd, eigenaren goed beschermd en dat is 
in combinatie met de bereikbaarheid,  
cultuur en natuur een belangrijke reden 
waarom veel mensen voor dat land kiezen.’

Zwitserland en Spanje
‘Zwitserland is een verhaal apart’, volgens 
René Smaal van Smaal Zwitserland Make-
laardij. ‘Prijzen doen hier niet ter zake. Het 
zijn vooral vermogende mensen die zich 
hier vestigen. Zij kiezen voor anonimiteit en 
veiligheid óf voor het skigenot in gebieden 
als Gstaad, Verbier, Crans-Montana en  
Zermatt. De permanent bewoonde huizen 
staan vaak in de omgeving van de grotere 
steden zoals Genève, Zürich, Lugano,  
Luzern en Interlaken. Zwitserland is geen 
goedkoop land, maar stabiliteit, veiligheid 
en kwaliteit heeft zo zijn prijs.’ De gouden 

tip van Smaal? ‘Wacht niet te lang. Het is 
het mooiste “eiland” van Europa. Met alle 
onrust in de wereld zullen de grenzen 
steeds meer sluiten.’
Hoe staat het met Spanje, het land van zon, 
zee, golf en goed eten? Arno Vervoord van 
PGA Rots-Vast: ‘Spanje heeft veel te bieden, 
er is veel te koop. Mijn tip? Kies een locatie 
waar de infrastructuur al is aangelegd en er 
bestaande bouw is. Koop niet omdat het 
goedkoop is, maar kijk verder. Ga op onder-
zoek uit in de omgeving en neem je advi-
seur mee. Mooie resorts met een jarenlange 
track record op het gebied van kwaliteit en 
service zijn moeilijk te vinden. Dat zijn 
eigenlijk de enige locaties waar de prijzen 
ook redelijk stabiel zijn gebleven. In Spanje 
koopt zo’n 70 procent een huis als tweede 
woning, hoewel er wel wordt gekeken of dit 
huis op termijn ook permanent bewoond 
kan worden.’ 
Ook de Second Home Beurs merkt een 
toenemende belangstelling voor wonen in 
het buitenland. Vincent Peek organiseert de 
beurs, die dit jaar plaatsvindt van 3 tot en 
met 5 oktober in de Jaarbeurs Utrecht: ‘De 
lage rente en het vertrouwen in de markt 
doen ons goed.’ 
Alles samenvattend kan een tweede huis 
een droom zijn die uitkomt. Let wel op;  
het meenemen van een adviseur is geen 
overbodige luxe. Hij kent alle ins en outs, is 
op de hoogte van regelgeving en weet wat 
reële prijzen zijn. Maar voor welk land je 
uiteindelijk ook kiest, er is maar één ding 
echt belangrijk: locatie, locatie, locatie!   

toplocaties
Focus

Wie is Marquiette Schaap?
Marquiette Schaap was jarenlang actief als 
makelaar in het Gooi in het hoogwaardige 
segment. Als adviseur staat ze nog steeds in  
nauw contact met de exclusieve markt.
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1 PGA Catalunya Resort, Girona, Catalonië, Spanje, PGA Rots-Vast 
2 Gunten, Thunersee, Berner Oberland, Zwitserland, Smaal Zwitserland Makelaardij
3 Nans-les-Pins, Provence, Frankrijk, Dop Makelaars 
4 Locarno, Lago Maggiore, Ticino, Zwitserland, Smaal Zwitserland Makelaardij
5 Saint François Longchamp, Franse Alpen, Frankrijk, Dop Makelaars 
6 Heuvels rond Pisa, Toscane, Italië, ItaliaCasa


