BARCELONA

Hoe koopt u een huis in Spanje?
1. 0

Kies uw appartement op onze website of direct op ons kantoor met een adviseur, selecteer de referentie van het appartement dat u het best bevalt.

2. 0

Neem contact op met ShBarcelona voor meer informatie en maak een afspraak voor
een bezoek.

3. 0

Een appartement is geschikt en u wilt het kopen, onderneem de volgende stappen:

3.1 Doe een koopvoorstel “compraventa”
a. U moet een officieel bod doen op ons kantoor,
b. Bij dit bod moet u een aanbetaling doen van €2000 ter garantie dat het een serieus bod is,
c. Bij het bod zullen twee datums worden genoemd: één voor de verkoopovereenkomst en één voor de
verkoopakte bij de notaris,
d. Wij zullen uw bod overdragen aan de eigenaar van het appartement.
3.2 Ontvang een antwoord binnen 5 werkdagen
a. De eigenaar accepteert uw bod, ga door naar de volgende stap, of
b. De eigenaar wijst uw bod af, uw aanbetaling zal worden terugbetaald.
3.3 Formaliseer de verkoopovereenkomst “Contrato de Arras”
a. Het contract wordt opgesteld op het kantoor; het zal worden opgenomen in de overeenkomst evenals de
beschrijving van het appartement en de oppervlakte, de verkoopvoorwaarden, de tekendatum van de verkoop,
de verkoopakte en hoe het openstaande bedrag zal worden betaald,
b. Het is gebruikelijk om bij het tekenen 10% van de totale prijs over te dragen, maar de partijen zijn vrij om anders
te besluiten,
c. De wet bepaalt de verplichtingen van de partijen en bepaalt de gevolgen in het geval van het niet nakomen
van de verplichtingen.
3.4 Als u een buitenlander bent, moet u een NIE (identiteitsnummer voor buitenlanders) aanvragen
a. In het bezit zijn van een NIE en het openen van een bankrekening zijn beide verplicht als u een appartement
op Spaans territorium wilt kopen,
b. Als u zich buiten Spanje bevindt, dan kunt u dit doen op een Spaanse ambassade of consulaat,
c. Als u zich in Spanje bevindt, in het bijzonder in Barcelona, dan kunt u online een afspraak maken:
https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplustieb/citar?accion=ac_entrada,
d. Vereiste documenten: 3 kopieën van het EX15 formulier, een kopie van uw paspoort of identiteitskaart, en het
origineel en een kopie van de verkoopovereenkomst.
3.5 Tekenen verkoopakte
a. U kunt een notaris kiezen of we kunnen er één aanbevelen, er is geen verschil in kosten,
b. Naar de notaris gaan,
c. Betaal het openstaande bedrag van de prijs van het appartement.
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4. 0

Stappen ná de verkoop

a. Als nieuwe eigenaar zult u worden geregistreerd bij het kadaster, dit proces zal worden uitgevoerd door
dezelfde notaris bij wie u de verkoopakte heeft getekend,
b. Als nieuw lid van de gemeenschap van eigenaren moet u de beheerder van uw gebouw op de hoogte
stellen, directe afschrijvingen van uw bankrekening toestaan en wordt u op de hoogte gebracht van
bijeenkomsten,
c. U moet contact opnemen met de nutsvoorzieningenbedrijven (water, gas en elektriciteit) voor het
wijzigen van eigendom en automatische incasso´s, en idealiter ook de actuele meterstanden doorgeven.
d. U moet op het stadshuis van Barcelona doorgeven dat de eigenaar van de IBI (onroerendezaakbelasting), welke u één jaar na de aankoop moet betalen, gewijzigd is.

5. 0

Belangrijk!

5.1 Welke kosten komen kijken bij het kopen van een appartement?
a. U moet rekening houden met ongeveer 12% van de waarde van de woning. Dit bedrag is inclusief belastingen (10% van de prijs), notaristijd en registratie van de akte in het kadaster.
5.2 Wat gebeurt er als één van de partijen niet aan zijn verplichtingen voldoet?
a. Als de verkoper niet binnen de afgesproken voorwaarden voldoet aan zijn “verplichting te verkopen”, dan
moet hij het dubbele bedrag van wat de koper hem gegeven heeft terugbetalen.
b. Als de koper niet binnen de afgesproken voorwaarden voldoet aan zijn “verplichting te kopen”, dan zal hij
het hele bedrag dat hij heeft betaald verliezen.
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