
WONEN
CALLE ARGENTINA   VILLAMARTIN

2-3 slaapkamers 


1-2 badkamers

gemeenschappelijk 

zwembad en 

aangelegde tuinen

Volledig ingerichte 

appartementen met 

airco

WELKOM THUIS

RE/MAX Optimus Makelaars


Nijverheidsweg 7


5061 KK Oisterwijk

085-2130300


 optimusmakelaars@remax.nl



makelaars-in-brabant.nl



2

Wonen in Villamartin 

doe je met RE/MAX
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Is dit jouw droomhuis?

bij de Fullservice makelaar

WELKOM

Je staat op het punt om een belangrijke 

beslissing te nemen; je zag je droomhuis en wilt 

het kopen, maar hoe zit het dan met je huidige 

huis? Krijg je wel een hypotheek rond en welke 

hypotheek sluit het beste aan bij jouw situatie?


Logische vragen die, als je je onvoldoende laat 

voorlichten, in potentie grote gevolgen met zich 

meebrengen voor jouw toekomst! Per slot van 

rekening koop of verkoop je niet elke dag een 

huis. Was het nou maar zo simpel als het 

shoppen voor je favoriete outfit… 

Met een RE/MAX makelaar ben jij in 


goede handen!

RE/MAX Optimus Makelaars is een 


no-nonsense fullservice makelaarskantoor 


dat zich voornamelijk richt op Noord-

Brabant. Onze makelaars hebben ieder hun 

eigen specialisme; ze zijn thuis in hun deel 

van Noord-Brabant.

Volg en like ons online

www.instagram.com/
remax_optimus_makelaars

www.facebook.com/

robert.slenters

www.makelaars-in-brabant.nl/
makelaars/robert-slenters

www.linkedin.com/in/

robert-slenters
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WOONOPPERVLAKTE

63 m²
INHOUD

200 m³
PERCEELOPPERVLAKTE

0-38 m²
BOUWJAAR

2023
KAMERS

2-4
SLAAPKAMERS

2-3

STATUS:


Beschikbaar






VERWARMING:


Airco





ENERGIELABEL:



-





TUINLIGGING:


Diverse





PARKEREN:


Ja parkeergarage





BERGING:


Optie
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KOM VERDER
CALLE ARGENTINA 

Strand appartement in Villamartin, Orihuela Costa



Strandappartementen in Villamartín met 2 en 3 slaapkamers met 
gemeenschappelijk zwembad en grote gemeenschappelijke ruimtes. Vanaf 
€164.000

Aire Residencial is gelegen in Orihuela Costa (golfgebied van Villamartin), 
ontworpen voor diegenen die willen genieten van de kwaliteit van het 
leven van de Middellandse Zee, in een rustige maar gevestigde omgeving, 
op minder dan 8 minuten van het strand en met alle voorzieningen binnen 
handbereik. 

De urbanisatie (gesloten terrein), heeft in totaal 94 appartementen met 2 
en 3 slaapkamers en met 1 of 2 badkamers, en ze zullen allemaal een 
parkeerplaats hebben in de kelder met of zonder berging. 




Aire Residencial heeft ongeveer 3.300 vierkante meter aan 
gemeenschappelijke ruimtes met gemeenschappelijke WiFi, 2 zwembaden 
(volwassenen en kinderen), 1 jacuzzi en 2 speelterreinen voor petanque.




De appartementen kunnen volledig gemeubileerd opgeleverd worden 
inclusief alles wat u nodig heeft voor een onbezorgde vakantie en zijn 
voorzien van airco. 

Deze appartementen zijn hierdoor ook ideaal voor verhuur.





VRAAGPRIJS 

€ 169.000 K.K.
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schuifdeur naar 
terras
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Dichtbij de zoutmeren

compleet 
gemeubileerd


en verhuurklaar
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3 x 18 holes 

golfbanen 


binnen 5 minuten van 
de woning
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Diverse witte zandstranden op 
slechts 8 minuten van het complex
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Overzichtfoto     Aire 
Residencial
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2 slaapkamers en     1 
badkamer
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2 slaapkamer en     2 
badkamers
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2 slaap-badkamers 
met  dakterras
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3 slaapkamers en    2 
badkamers
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3 slpk/2 badkamers 
met dakterras
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ORIHUELA COSTA
WONEN IN

Orihuela Costa is een brede kuststrook aan de zuidelijke Costa Blanca met fraaie 

landschappen, gezellige baaitjes en witte zandstranden in de nabijheid van een 

mooie mediterrane bosomgeving.


Orihuela Costa heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een gebied met een 

complete en moderne infrastructuur. Zo zijn er diverse winkelcentra, waaronder één 

van de grootste en modernste van Spanje, en vindt men binnen het gebied maar 

liefst 5 gerenommeerde golfbanen, een ziekenhuis en diverse internationale scholen. 

Het is een ideaal gebied voor wie overweegt om in Spanje een woning te kopen.

WELKOM IN ORIHUELA COSTA
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LOCATIE OP DE KAART
CALLE ARGENTINA   VILLAMARTIN



KOPEN IN 


SPANJE 


DOE JE MET 


RE/MAX

Uw makelaar:

Robert Slenters 

Aankoopmakelaar Spanje
Costa-Blanca en Costa-Calida

06 - 38 38 03 00

robertslenters@remax.nl

www.makelaars-in-brabant.nl

Boek nu uw 3 daagse 

bezichtigingsreis

Denkt u aan het kopen van een woning in 

Spanje? 


Boek nu uw 3 daagse volledig verzorgde 

bezichtigingsreis en ontvang de volledige 

kosten van deze reis bij aankoop van een 

woning retour.


- Verblijf in 4 **** hotel incl. alle maaltijden.


- Vliegtickets.


- Vervoer van/naar luchthaven en ter 

plaatse


       Hoe werkt een 3 daagse


       bezichtigingreis?

U vliegt samen met onze   

aankoopmakelaar naar Spanje en 

bekijkt de door u uitgezochte 

woningen. U verblijft in een 4**** 

hotel. Alle maaltijden en het 

vervoer zijn inbegrepen. U 

ontvangt de benodigde hulp bij 

het aanvragen van het NIE 

nummer door een Nederlandse 

advocaat, de opvolging en het 

notaristransport. 

AANKOOP MAKELAAR COSTA- 

BLANCA/CALIDA SPANJE
Onze werkwijze: altijd bereikbaar en gedegen advies. 


Het gehele aan- en verkooptraject uitbesteed aan één van 

onze makelaars zodat je je volledig ontzorgd kunt voelen!

Ook 's-avonds en in het 
weekend beschikbaar

Voor 98% van onze klanten 
vinden wij het droomhuis

Alle info die jij nodig 

hebt, wanneer je het 

nodig hebt

Wij krijgen een 9.6 

van meer dan 250 

tevreden klanten

RE/MAX Optimus Makelaars | Nijverheidsweg 7, 5061 KK Oisterwijk

085-2130300 | optimusmakelaars@remax.nl | www.makelaars-in-brabant.nl


