WONEN
HOUSE FLIPPING

ERIN, ERUIT & KASSA!

Het lijkt een droombaan; huizen opkopen, opknappen en opnieuw inrichten,
om het vervolgens te verkopen en de winst mee naar (het volgende)
huis te nemen. Niets is minder waar, vertelt Petra Veugelers ons echter. Samen
met haar man Arno Veugelers houdt zij zich bezig met ‘flippen’ van huizen en
dat is zeker niet altijd rozengeur en maneschijn. “So far, so good,” aldus Petra.
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In Marbella ontdekte Petra haar passie voor design en interieur. Ze
lieten hun eerste huis bouwen, een gigantische villa die in 2008 ook als
decor diende voor de videoclip van het nummer ‘Voyage Voyage’ van
Kate Ryan. “Het was een prachtig huis en ik kreeg de smaak te pakken,”
vertelt Petra. Samen met haar man nam ze een project aan in Zwitserland, waar ze achttien huizen hebben gebouwd, ingericht en verkocht.
Inmiddels wonen ze alweer drie jaar in Javea, vlakbij Valencia.

House flipping

Petra houdt zich op het moment fulltime bezig met het flippen van
huizen en interieurinrichting. Haar man runt daarnaast nog een organische fruitteelt in Sri Lanka. “Hij is vooral betrokken bij de startfase van
een project en stuurt het bouwteam aan. We werken met een vast team
uit Murcia, hardwerkend mensen en echte vaklui. Als het huis eenmaal
verbouwd is, is er voor hem minder werk aan.” Maar voordat ze starten
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met verbouwen, doen Petra en Arno een tijdje hun intrek in het huis. “Je
moet weten wat er speelt. Waar schijnt de zon, waar kan je een leuk zitje
creëren? Welke kamers zijn het fijnst, en wat moet er veranderd worden
om het nog prettiger te maken? Je moet het huis echt door en door
kennen, voordat je kan gaan verbouwen.” Op deze manier hebben Petra
en Arno al twee mooie projecten kunnen afronden; Mendoza en
La Nucia. De foto’s bij dit artikel zijn van La Nucia. Hier heeft het stel
maar een korte tijd gewoond voordat het verbouwd werd, omdat het
huis in een ouderwetse en zelfs armoedige staat verkeerde. “Het was
echt oude meuk en we hadden het gevoel dat we aan het kamperen
waren. In Mendoza hebben we wel ruim een jaar gewoond en dat is fijn,
want dan weet je precies wat je kan veranderen aan een huis.” Bij de
aankoop van een nieuw project is de locatie van het huis het belangrijkste.
Daarnaast moet de inkoop zou laag mogelijk zijn, want daar verdien je
op. “Dat is de laatste tijd wel moeilijker, omdat de markt aantrekt en de
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prijzen omhoog gaan,” aldus Petra. Daarnaast wordt gekeken of
de basis van een huis goed is, zoals de leidingen. “Een huis moet structureel gezond zijn. Soms is het beter om iets helemaal af te breken. Je
merkt dat de huizen in Spanje echt oud zijn, en dat ze hier een andere
inrichting aanhouden. Bij ons heeft de keuken een prominente plaats in
een huis, maar de Spanjaarden plaatsen een keuken altijd achter in een
huis. Wij willen de keuken juist aan het terras hebben, dus in dat opzicht
moet er altijd wel wat veranderd worden. Samenwerken met Spaanse
architecten is overigens niet makkelijk; het zijn zulke haantjes.”
En dan begint het grote sloopwerk. Van de binnenkant blijft er weinig
staan, alles gaat eruit. Aan de buitenkant worden vooral de ramen en
deuren opgeknapt. Ook de terrassen, zwembaden en tuinen worden
geflipt. In interieur wordt aan de kleinste details gedacht. “In principe
ontlasten wij de klant voor meer dan 100 procent. We zorgen voor badlakens, servies, gordijnen en zelfs badjassen. Alles is compleet.“
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De muur van de openhaard is door
Dofine bekleed met een bijzonder
wall design en al het meubilair komt
bij Keijser&Co vandaan.
IBIZA MAGAZINE

| 63

“Dit noemen we turn key projects. De klant betaalt voor het complete
pakket en kan eigenlijk op de eerste dag al genieten van een gin tonic
op het terras. Alleen de gin en tonic hoeven ze mee te nemen, de
glazen staan er al.”

La Nucia

Petra en Arno werken niet alleen met een vast klusteam samen voor hun
projecten, maar ook met diverse andere partners. Zo komen de lampen bij Maretti Lighting vandaan, werken ze samen met Keijser&Co en
verzorgt Dofine speciale muurbekleding voor hun projecten. Ook in La
Nucia zien we deze partners terugkomen. De muur van de openhaard is
door Dofine bekleed met een bijzonder wall design en al het meubilair
komt bij Keijser&Co vandaan. De spectaculaire lamp boven de eettafel
is door Eric Kusters, tevens een goede vriend van Petra, voor Maretti
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Lighting ontworpen. Petra: “Deze lamp hangt ook in een bekend hotel
in Amsterdam. Ik heb de afmetingen van de eettafel doorgegeven en
deze op maat gemaakte lamp geeft de ruimte net een beetje extra
flair.”
Door middel van rijke materialen en neutrale kleuren probeert Petra
in elk huis een huiselijke, knusse sfeer te creëren. Een interieur moet
volgens haar een mix van chique, fris en leefbaar zijn, zonder fratsen.
Afgezien van de lamp van Maretti zijn er weinig eyecatchers in het interieur van La Nucia te vinden. “Het is de kunst om niets op te laten vallen,”
licht Petra toe. “We weten immers niet wie het huis zal kopen. Dit kan
een excentrieke Rus zijn, maar ook een nette Belg, Nederlander, Duitser
of Oostenrijker. We kiezen daarom altijd voor een gedoceerde invulling
voor een breed publiek.”
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Het resultaat

Als het huis eenmaal helemaal geflipt is, dan nemen Petra en Arno alsnog even hun intrek in het huis. Dit doen ze om de laatste kinderziektes
eruit te halen. Vervolgens wordt het huis te koop gezet. Petra en Arno
maken zelf de foto’s, video’s en flyers voor de verkoop, omdat ze vinden
dat de lokale makelaars niet professioneel genoeg en zelfs onbetrouwbaar kunnen zijn. Op beide huizen hebben Petra en Arno winst gemaakt,
al geeft Petra wel toe dat La Nucia eigenlijk te duur verbouwd is. Ze
hadden meer winst kunnen maken. Het andere huis, Mendoza, was een
fantastische investering en heeft zich dubbel en dwars uitbetaald. Op
het moment houden Petra en Arno zich bezig met een nieuw gebouwd
huis met een woonoppervlakte van 1100 vierkante meter, en daarnaast
verbouwen ze twee oude huizen in Javea.
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Tips voor toekomstige
house flippers

Petra deelt graag nog haar onmisbare tips met
onze lezers. “Ga eerst in een huis wonen om te
voelen wat leeft er in dit huis. De zitjes buiten,
de zon, positie van zwembad. Ga dan pas plannen maken en verbouwen. Zorg ervoor dat je
structureel niet te veel – of liever niets – hoeft te
veranderen, behalve de ramen en deuren. Binnen kan alles eruit. Flippen is het juiste woord!”
Petra Veugelers
www.spikconsulting.com
petra@spikconsulting.com

