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Turkije: een topbestemming
• Prachtige natuur, zonnig en aangenaam klimaat;
• Lekkere keuken en gastvrije bevolking;
• Een écht vakantieparadijs met mooie stranden;
prachtige kustlijnen en adembenemende landschappen;
• Culturele rijkdommen en mooie steden!

1. EEN “RISING STAR”
• In 2013: 6de plaats meest populaire
wereldbestemmingen1;
• 36 miljoen toeristen in 2014 = stijging met 6% per jaar;
• 660.000 Belgische toeristen in 20142 = 40% stijging
in 10 jaar tijd;
• Op 3 ½ uur vliegen vanuit België;
• Gemiddeld ongeveer 300 dagen zon per jaar!

2. LEVEN ALS GOD IN ...
• 2x meer koopkracht in Turkije;
• “Royaal leven” met een normaal inkomen in Turkije;
• Veilig leven: 3 maal minder criminele feiten dan in België 3.
LAAT u verleiden door Turkije…!
World Tourism Organization UNWTO - Tourism Highlights - 2014 Edition
Republic of Turkey - Ministry of Culture and Tourism, februari 2015.
3
http://www.nationmaster.com, cijfers over 2014
1
2

Investeren in Turkije
• 2014: vastgoedprijzen Turkije stijgen met 16%
en 13 % in 2013 - op 5 jaar tijd: totale stijging
met totaal 65%;
• Nog zeer goed betaalbare appartementen met zicht op
zee - aantrekkelijke prijs/kwaliteitsverhouding!
• Turkse bouwsector = één van de meest concurrerende
bouwindustriëen in de wereld;
• 22 Turkse bouwbedrijven staan in de Top International
Contractorslijst - ‘Engineering News-Record’;
• Turkije = op twee na grootste bouwmarkt na de
Verenigde Staten en China;
• Mogelijke toetreding van Turkije tot Europerse Unie =
positieve invloed op waarde van uw huis/appartement;
• Eén van de snelst groeiende economieën ter wereld: 23%
op drie jaar tijd = een wereldrecord;
• Uitstekende vakantiebestemming
met voor ieder wat wils.

Turkije: een degelijk alternatief
• Sparen in België = zeer lage intrest; Turkse spaarrekening =
bruto opbrengst ca. 8,5%;
• Roerende voorheffing Turkije = 15%; België: 25%;
• € 10.000 (in Turkse Lira), brengt na één jaar netto € 720
op – in België € 150, ongeveer vijfmaal minder;
• Opgelet: buitenlandse rekening aangeven in België!
• Belgische en Europese
grootbanken aanwezig in Turkije: extra diensten en betere
financiële voorwaarden;
• Investeer in jezelf, in je eigen welzijn!

Kies de goede regio
Regio’s zoals Bodrum en Antalya staan al op de  wereldkaart, doch reeds hogere prijzen. Nabijgelegen regio’s met een nog groter
groeipotentieel en aanvaardbare prijzen. Didim en Akbuk: nabijheid luchthaven, prachtige natuur, witte stranden, beste prijs/
kwaliteitsverhouding;

DIDIM
• Langgerekte stranden, prachtige heldere zee en fijn klimaat;
• Ongerepte natuur en diverse historische ruïnes;
• Altinkum = “gouden zand”, grote boulevard
en uitgaansgelegenheden;
• Op 1 uur rijden van de luchthaven van Bodrum;
• D Marina = één van de grootste jachthavens van Europa met
ligplaats voor 580 jachten;
• Kwaliteitsrestaurants, hotels en recreatiemogelijkheden.

ABKUK
• Kleine badplaats dichtbij Didim aan de Egeïsche Kust;
• Rijk aan beschermde dennebossen en heuvels:
hoge zuurstofgraad in de lucht;
• Top 10 wereldranglijst van plaatsen met de meest
kwalitatieve lucht: ideale plek voor mensen met astma;
• Mooie, lange witte zandstranden,
gezellige restaurants en café’s;
• Op slechts 40 minuten van de luchthvan van Bodrum.

INFINITY RESIDENCES & SPA - AKBUK
•
•
•
•
•
•
•

Uw ideale plek onder de zon: een tweede verblijf én interessante investering!
Nieuwste prestigeproject met hotelconcept van Tekvin Construction Ltd.
Op 1,5 km van het strand en op 2 km van het bruisende centrum van het dorp;
Complex met prachtige tuinen, weelderige bloemen en exotische bomen;
Bijzondere ligging op een heuvel naast beschermde dennenbossen in Akbuk;
Unieke toplocatie met panoramisch zicht op zee;
108 appartementen: 1- en 2-slks, 3-slk. penthouses, gelijkvloerse 3-slk.
duplexen, 4-slk. appartementen;
• 9 villa’s met private infinitypool;
• Draadloos internet, intercom- & satellietsysteem en CCTV;
• Alle denkbare luxe en talrijke faciliteiten: een supersize pool (650 m²) + 2de  zwembad
• Kinderzwembad, jacuzzi, sauna, Hamam, stoombad, zoutkamer en andere wellness
• Traditional Turkish corner, speeltuin, speelhal en sportfaciliteiten (mini-tennis, squash,
basketbal, voetbal etc.)
• Kleine supermarkt
• Management Office ter plaatse: dagelijkse beheer, airport shuttle service,
verhuurservice, laundry service, onderhoudsdiensten, kinderoppas service,
cleaning service en 24h/24 security
• Uw eigen stek voor zon, zee, ontspanning, rust, natuur, rentabiliteit,
kwaliteit & duurzaamheid in de mooiste regio van West-Turkije!
• Appartementen vanaf 85.000 € - Villa’s vanaf 280.000 €

Villa’s op maat
• Uw droomvilla volgens uw visie, het perfecte beeld op maat gemaakt op de door u uitgekozen droomlocatie;
• Verschillende locaties (bouwgronden) vlakbij de zee én met panoramisch zeezicht;
• Deze villa beschikt over 5 slaapkamers, 4 badkamers, sauna, fitness, cinema ruimte, ondergrondse garage,
vloerverwarming en grote terrassen;
• De binnenoppervlakte: 520 m², gelegen op een heuvel in Akbuk;
• Zwembad met een oppervlakte van 80 m²;
• Afwerking met graniettegels, dubbel glas ramen en deuren, dubbele isolatie, marmeren trappen, moderne keuken en luxe badkamers;
• Prijs: 450.000 euro.  

Andere voorbeelden van onze villa’s op maat. Prijzen vanaf € 250.000 euro tot > € 2 miljoen.
Vraag vandaag nog een afspraak met onze architect & naar onze beschikbare gronden en locaties!   

Tropicana villa’s - Didim

PRIJZEN: van € 120.000 tot € 140.000.

Uw villa voor de prijs van een appartement!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geschikt voor verhuur, dichtbij het centrum en recreatiemogelijkheden in Didim;
Op 1 km van de prachtige jachthaven D Marina;
Aangename familiale sfeer en voldoende faciliteiten voor kinderen;
Afwerking met hoogwaardige kwaliteitsmaterialen en beperkt zeezicht;
Op 400 m afstand  van het bekende Altinkum strand;
Genieten van restaurants, café’s, winkels, stranden, ...;
4 ruime slaapkamers, 2 grote badkamers, aparte keuken en terrassen;
Bewoonbare oppervlakte van ca. 240 m2;
Zeer mooie afwerking en gebruik van hoogwaardige kwaliteitsmaterialen.
Ramen, deuren geproduceerd door Deceuninck;
• Verhuren aan een dagprijs van 280 TL, dit is ongeveer (afhankelijk van de wisselkoers) €104.          

TROPICANA RESORT – AKBUK
• Prachtig complex met 27 appartementen - prachtig panoramisch zeezicht;
• Talrijke faciliteiten: zwembad, kinderzwembad, fitness, resturant, receptie, beveiliging,
camerabewaking, concierge, verhuurservice enz.
• Prachtig bemeubeld en gebruik van kwaliteitsmaterialen;
• Gelegen in beschermde dennenbossen: rust, zeezicht, natuur en zon;
• Vloeren afgewerkt met graniet tegels en moderne keukens met graniet werkblad;

PRIJZEN: van € 105.000 tot € 145.000 euro (2 en 3 slaapkamers – 1 of 2 badkamers)

APOLLO APPARTEMENTEN – DIDIM
• Centrum van de mooie badplaats Didim, op loopafstand van de lokale winkels,
restaurants, banken, enz.
• Het complex beschikt over 72 appartementen waaronder 1-slk appartementen,
2-slk appartementen, 3-slk duplexen en 4-slk duplexen;
• Op 2 km van het bekende Altinkum strand;
• Apart management voorzien, alsook  winkel, café, fitness, zwembad, kinderzwembad,
beveiliging en camerasystemen.

PRIJZEN: vanaf € 45.000

Natura Homes – Akbuk
• Vlakbij centrum van Akbuk, met zeezicht;
• Complex beschikt over zwembad, kinderzwembad, fitness, sauna, speeltuin, camerabewaking, receptie, parking …

Prijzen:
3-SLPK GELIJKVL DUPLEX

1 + 1 WC

B2 (HOEK)

JA

145.000 €

130 M²

3-SLPK GELIJKVL DUPLEX

2

A2

NEE

105.000 €

130 M²

JA

3-SLPK GELIJKVL DUPLEX

2

A7

NEE

95.000 €

130 M²

JA

3-SLPK PENTHOUSE

2

A10

NEE

105.000 €

100 M²

JA

3-SLPK PENTHOUSE

1

A11

NEE

130.000 €

110 M²

JA

3-SLPK GELIJKVL DUPLEX

2

B1

NEE

95.000 €

95 M²

JA

1-SLPK APPARTEMENT

1

B7

NEE

60.000 €

71,50 M²

JA

1- SLPK APPARTEMENT

1

B8

NEE

65.000 €

71,5 M²

JA

1- SLPK APPARTEMENT

1

C1

NEE

59.000 €

71,5 M²

JA

3-SLPK GELIJKVL DUPLEX

2

C2

NEE

63.000 €

130 M²

JA

3-SLPK GELIJKVL DUPLEX

2

C7

NEE

105.000 €

130 M²

JA

1-SLP APPARTEMENT

1

C8

NEE

71.000 €

71,5 M²

JA

3-SLPK PENTHOUSE

2

C10

NEE

98.000 €

100 M²

JA

2-SLPK PENTHOUSE

1

C13

NEE

120.000 €

92  M²

JA

meubels inclusief: salon, salontafel, tv unit, bedden, matrassen, nachtkastjes, kleerkasten
elektrische toestellen: airco  living, ijskast, afwasmachine, dampkap, kookvuur (gas), tv , wasmachine, boiler

JA

Hoe verloopt een aankoop?
1. INSPECTIETRIP
• Georganiseerde inspectietrips van 2 à 3 dagen: voorstelling van de omgeving met
stranden, recreatie, bezienswaardigheden, lokale restaurants etc…
• Bekijken van al onze projecten in de streek ifv. uw budget en uw criteria;
• Logement in één van de 5-sterrenhotels ter plaatse;
• Vrij van betaling bij aankoop.

2. AANKOOP
• Overlopen van de voorwaarden en de prijs + voorbeeld van een overeenkomst;
• Bij aankoop: betaling van € 3000 voorschot;
• Opstellen van de officiële documenten.

3. OVERDRACHT EIGENDOMSAKTE
Eénmalige kosten voor de koper:
• ± 8% op aankoopbedrag inclusief € 650 militaire goedkeuring
(verplichte aanvraag op naam van de koper)
• Bijvoorbeeld: klant koopt een appartement van € 100.000: ca. 8 % op € 100.000 =
ca. 8000 euro inclusief militaire goedkeuring.
• Details kosten: dministratiekosten, registratiekosten, opvolgingskosten, zegelgelden,
aansluitingen water en electriciteit, abonnementen enz.

4. PRAKTISCHE OPSTART
Volledige begeleiding:   aanvraag woonvergunning en volmacht, kopen/huren van een auto,
testamenten, advocaten, processen-verbaal, organiseren excursies/uitstappen, kadaster, belastingsdienst etc…

5. VERZEKERINGEN
• Verzekering van de woning zelf +  de inboedel;
• Aansprakelijkheidsdekking van uw nieuwe woning;
• Verplichte DASK (Dogal Afet Sigortalar) verzekering voor aardbeving.

6. PROPERTY MANAGEMENT
• Het volledige beheer van uw woning in Turkije + controle bij uw afwezigheid;
• Uw woning krijgt de best mogelijke zorg en aandacht;
• U wordt begeleid door ons Nederlandstalig team in Didim, Akbuk, Bodrum, Turkije.

Kosten van eigendom en levensonderhoud
Zeer aangenaam leven, veel goedkoper dan in België:

1. Onderhoudsgeld

3. Verhuur

Maandelijks of jaarlijks betaald aan de onderhoudsfirma voor:

Via ons of een andere firma verhuren:

• Algemene schoonmaak (gemeenschappelijke trappen,
hallen, inkom, tuinen, restaurant enz.);
• Electriciteit en water van de gemeenschappelijke delen;
• Dagwaker, nachtwaker, andere personeelsleden
(poetsploeg, restaurantmedewerkers enz.);
• Schilderen van de gebouwen om de 4 jaar;
• Gemiddeld ca. 60-80 euro per maand.

• Data vrijhouden voor verhuur communiceren met
agentschap;
• Optimale bezetting verwezenlijken;
• Inventaris van het appartement die door ons
gecontroleerd zal worden;
• Inchecken van de huurders;
• Check-in waarborg door ons in ontvangst genomen;
• Stand van water en elektriciteit wordt genoteerd;
• Check-out: controle inventaris en controle van
eventuele schade + regeling van mogelijke schade,
water en elektriciteit;
• Opkuis: de schoonmaak van het appartement.

2. Belastingen
• Jaarlijkse taks op onroerend goed 0.2% taks,
van toepassing op het beschrijvingsbedrag.
Vb: geschreven op € 60.000 = € 120 taks;
• Belastingen huurinkomsten: Tot +- 7000 TL (+/- € 2.500)
aan huurinkomsten niet belast.
Daarboven: 10% huurbelasting op het bedrag dat
dit bedrag overschrijdt.

4. Levensonderhoud Turkije
Gemiddelde inkomsten van een arbeider in Turkije bedragen
1300 TL = +/- €490  per maand;
  Een Belg leeft royaal in Turkije!

Over ons
FRANCOIS & PARTNERS
VAST EN ZEKER

FRANÇOIS & PARTNERS bundelt als kantoor meer dan 40 jaar ervaring in Vastgoed,
Verzekeringen en Financieel Advies. Ons team van ca. 20 medewerkers begeleidt meer dan
200 vastgoedtransacties per jaar en bedient ca. 4000 verzekeringsklanten. Onze medewerVASTservice
EN ZEKER
kers en onze gekende
zorgen ervoor dat u steeds kan rekenen op een prima resultaat!

FRANCOIS & PARTNERS

De waarden van onze firma zijn:
1. Professionalisme door kennis en opvolging
2. Integriteit en eerlijke aanpak
3. Proactieve service
4. Creativiteit
5. Inzet en passie.
Wij werken met passie, kennis en met eer voor onze job!

TEKVIN CONSTRUCTION is een dynamisch bedrijf met meer dan 10 jaar ervaring dat zich
richt op projectontwikkeling en vastgoed in Turkije. Onze firma heeft hierdoor een goede
reputatie in de branche en in onze regio.  Tekvin Construction streeft naar het continu realiseren
van droomwoningen van klanten met hoogwaardige kwaliteit.   
Wij bieden kwalitatief hoogstaande projecten en helpen u als klant bij het zoeken naar de
ideale vakantiewoning.   Tekvin Construction verzekert de klant een intensieve begeleiding
voor, tijdens en na de zoektocht naar een plek onder de zon.

François & Partners en Tekvin Construction hebben een partnership waarin zij hun kennis
bundelen voor verkoop en bouw in Turkije. Zij zorgen voor een begeleiding op maat en
bezorgen u alle kennis en expertise zodat uw transactie in Turkije op de meest veilige manier
gebeurt. Bovendien bent u verzekerd dat het project dat u aankoopt zeer kwalitatief is en goed
gelegen, wat voor u op lange termijn een meerwaarde. U heeft uw rechtstreekse contactpersoon, zowel in België als in Turkije.
Neem vandaag nog contact op met ons!

Waarborgen en garanties
Kopen in het buitenland en in Turkije houdt risico’s in,
informeert u zich goed en wees verzekerd van voldoende garanties.
Alleen zo wordt het een aangename ervaring waaraan u jarenlang plezier beleeft.
Onze maximale garantie bestaat uit de volgende elementen:
• U bent 100% grondeigenaar;
• U koopt rechtstreeks van de bouwheer: geen onnodige
transactiekosten of malafide tussenpersonen;
• Bij uw aankoop ontvangt u een
TAPU = eigendomsbewijs,
uittreksel uit het register der onroerende goederen;
• U betaalt enkel het grondaandeel. De niet-afgewerkte
fases worden niet betaald en u betaalt slechts wanneer
het volgende deel is afgewerkt;
• Water- en elektriciteitsmeters komen op eigen naam en
niet op naam van de syndicus, de verkoper of de
beheerder van het gebouw;
• Gebouwd volgens een streng lastenboek, IN de
overeenkomst. Opgetrokken volgens de Europese
kwaliteitsnormen, gegarandeerd in het contract;
• U krijgt 100% afwerkingswaarborg voor het gebouw;
• U krijgt een privé begeleiding ter plaatse én in België

Wenst u vandaag nog meer info?
Contacteer ons via de volgende kanalen:

NCOIS & PARTNERS
VAST EN ZEKER

FRANCOIS & PARTNERS
VAST EN ZEKER

Parklaan 187
FRANCOIS
9300 Aalst& PARTNERS

T:  053 71 00
71 EN
VAST
F:  053 211 288
info@francois-partners.be

ZEKER

www.francois-partners.be

Yeni Mah. 19 Mayis
Cad.No 11/
Didim-Aydin
Turkey
info@tekvinconstruction.com

www.tekvinconstruction.com

