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Wij zijn gespecialiseerd als aankoopmakelaar, vinden de juiste 
droomwoning voor je én behoeden je voor de nodige risico’s.
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WIL JE ONS 
KUSSEN?

RINGBAAN ZUID 251 | 5021 LR TILBURG 
+ 31(0)13-5359464 | MEIJSWONEN.COM

Soms is een klein gebaar genoeg voor een groots effect. Een nieuw 
kapsel of hippe schoenen kunnen iemands doordeweekse look tot 

een feestelijke verschijning transformeren. Voor je huis geldt precies 
hetzelfde. Daarom hebben we bij MEIJSWONEN exclusieve acces-

soires (die we onze MOOIEMEIJSJES noemen) waarmee je in een 
handomdraai sfeer brengt. Bijvoorbeeld onze collectie sierkussens; 

om te zoenen zo knuffelzacht. Maak je eigen combinatie van ver-
schillende dessins in dezelfde stoere, zachte of glamorous kleuren.  

Herken jezelf bij MEIJSWONEN.

CLAUDI CO
LLECTIO

N M
ARSALA
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Bruisende lezer,

Hola! Voor je ligt weer een mooie, nieuwe uitgave van Ibiza Bruist. 
Wist je dat het voorjaar voor heel veel mensen de favoriete periode 
is om Ibiza te bezoeken? Het eiland ontwaakt nu namelijk langzaam 
weer na een winterslaap, steeds meer zaken openen hun deuren 
voor het nieuwe seizoen en dan natuurlijk nog het heerlijke weer... 
het is er weliswaar nog niet tropisch warm, maar het zonnetje 
schijnt wel degelijk volop. 

Perfecte omstandigheden dus om het eiland eens goed te verkennen, 
helemaal omdat het er in deze tijd van het jaar nog niet zo’n 
topdrukte is als in de zomermaanden.

Struin bijvoorbeeld eens heerlijk de verschillende hippiemarkten 
af of maak een strandwandeling langs de Ibicenco kust. Met een 
kustlijn van maar liefst 210 kilometer zijn er ongetwijfeld genoeg 
mooie wandelingen te maken. Aanraders zijn zeker ook Ibiza Club 
de Golf in Santa Eulalia en ook op het kleine zusje van Ibiza, 
Formentera, valt genoeg te zien en te beleven.

En dan is er natuurlijk ook nog de innerlijke mens. Wie aan Spaans 
eten denkt, zal al snel aan tapas denken, of aan... paella. Om te 
zorgen dat je ook een culinair stukje van het eiland mee naar huis 
kunt nemen, vind je verderop in deze nieuwste editie van Ibiza 
Bruist een recept voor een overheerlijke paella om zelf thuis te 
maken. Buen provecho!

Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

+31 613 750 748

VOORWOORD/APRIL



Relaxte muziek, leuke laarsjes, vrolijke 
tassen, wierookgeur, ambachtelijke sieraden 

en nog veel meer! Op Ibiza zijn veel leuke 
marktjes te vinden, dus voor de liefhebbers 

genoeg opties. Ben je niet zo van het 
shoppen? Vaak zijn er gezellige terrasjes 

in de buurt waar je terechtkunt voor 
een lekker drankje of hapje. 

Gezellige
LAS DALIAS
Eén van de bekendste hippiemarkten op Ibiza is Las Dalias. 
Deze markt is in 1985 ontstaan met slechts vijf kraampjes en 
een handvol bezoekers. Inmiddels is de ‘mercadillo las Dalias’ 
uitgegroeid tot ongeveer tweehonderd kraampjes. De 
kraampjes staan op een binnenplaats die omgeven wordt 
door bladeren van wijnplanten. En dat handjevol bezoekers? 
Dat zijn nu op sommige zaterdagen in het hoogseizoen wel 
20.000 bezoekers! Gelukkig maakt dit de markt er niet 
minder leuk op. Tegenwoordig heeft Las Dalias ook 
een avondmarkt. Deze is over het algemeen iets rustiger. 
De speciale Night Market vind elke maandag en dinsdag 
van juni tot september plaats en in augustus ook iedere 
zondag van 19.00 tot 01.00 uur.

hippiemarkten

BRUISENDE/HOTSPOT

DÉ IBIZA 
HIPPIEMARKTEN: 

HIER MOET
JE ZIJN!

PUNTA ARABÍ
Toeristen op Ibiza trekken massaal naar het rustige dorpje 
Es Canar. De reden hiervan is de Hippie Markt Punta Arabí, de oudste 
hippie markt van het eiland. De historie van deze honderden kramen 
tellende markt voert terug naar het jaar 1973. Het management van 
Hotel Club Punta Arabí bood hippies van het eiland de mogelijkheid 
om hun eigen handwerken en spullen die ze van verschillende 
plekken over de wereld meegenomen hadden te verkopen aan 
gasten van het hotel. Deze gewoonte is in de loop der jaren 
uitgegroeid tot een wekelijks spektakel op woensdag. 
De hippiemarkt Punta Arabí is tegenwoordig één van de grootste 
bezienswaardigheden op het eiland.

hippiemarkten
SANT JOAN
Voor een meer authentieke ervaring bezoek je de 
hippiemarkt van Sant Joan. Dit kleine marktje is niet 
zo commercieel en er komen minder toeristen dan 
op de andere hippiemarkten van Ibiza. Juist dit 
maakt het zo leuk. Rondom de kerk van Sant Joan 
verkopen echte hippies handgemaakte spulletjes, 
zoals kleurrijke kunst, leren tassen, biologische 
verzorgingsproducten en tweedehands kleding. 
Slenter langs de kraampjes en laat ter plekke een 
gepersonaliseerd armbandje maken. Proef heerlijke 
lekkernijen, zoals dadelballetjes of probeer de lokale 
kruidenlikeur Hierbas. ’s Middags spelen bandjes 
livemuziek en komt de markt echt tot leven. De 
bazaar in Sant Joan is iedere zondag, het hele jaar 
door geopend tussen 10.00 en 15.00 uur.
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Verlang jij naar een leuke tijd op dit prachtige eiland? Wil je meer 
zon op je snoet? Of heb je zin om met je voetjes in het zand lekker 
te lunchen met zicht op zee? 

Terecht! 

Het wordt steeds warmer en de stranden en beachbars beginnen 
al mooi te vullen. Het eiland is wakker en het seizoen gaat van 
start. Ik hoop dat je je vluchten, verblijf, privétour en auto of boot 
reeds geboekt hebt! Zo niet, stuur me maar even een appje en dan 
help ik je met plezier verder.

Houd jij van Ibiza? Surf dan naar www.ibizainsideout.com en 
volg ons op                            Lees in de Facebook recensies zélf 
welke topervaringen véle andere Nederlanders, Belgen en vele 
andere nationaliteiten al hebben meegemaakt met Ibiza Inside Out.

Ibiza Inside Out
+34 603 244 003

contact@ibizainsideout.com
www.ibizainsideout.com

Ibiza Inside Out

COLUMN/IBIZA INSIDE OUT

Ibiza Inside Out

Bel of app
me op

+34 603 244 003
en ik zet jouw wensen 

effectief om in de 
realiteit!

Het is nu of nooit!

Haal het maximale uit 
Ibiza of Formentera!
Vertel me wat jullie vakantie 

perfect zou maken en ik zet dit om 
naar de realiteit. Of het nu gaat 

om een privétour naar de 
verborgen parels van het eiland, 
(bedrijfs)evenementen, eropuit 

met een boot of yacht, een 
gastronomische tour, een hike, 

zorgeloze autohuur, 
het huren van een villa of 

appartement... alles is mogelijk!
Hierbij zorg ik steeds voor het 

vervoer, leuke foto’s en/of video’s 
en vooral een onvergetelijke en 

unieke ervaring.

volg ons op                            Lees in de Facebook recensies zélf volg ons op                            Lees in de Facebook recensies zélf volg ons op                            Lees in de Facebook recensies zélf 

Kristof Van Tendeloo

Wil jij  écht  het maximale uit jouw Ibiza of Formentera vakantie halen?

Wil jij gratis tips 
ontvangen over Ibiza?
Stuur dan je naam en telefoonnummer naar 
contact@ibizainsideout.com

Enorm bedankt voor de massale deelname aan 
de lezersactie/wedstrijd van maart en een dikke 
proficiat aan de winnaars die een onvergetelijke 
dag vol unieke ervaringen mogen verwachten! 
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Zie jij je al zitt en, met een wijntje in de hand, in de uitbundig 
stralende zon op een van deze hagelwitt e balkons, genietend 
van het fantasti sche uitzicht op de helderblauwe baai van 
Cala Llonga? Als dat geen vakanti e is! 

Bij Apartamentos Catharina Maria beleef je 
het echte vakantiegevoel. Onze luxe studio’s 
en appartementen met hun grote balkons 
zijn in 2018 compleet vernieuwd en royaal 
ingericht. Wij bieden onze gasten nu eenmaal 

nét dat beetje meer. Koppels, gezinnen, senioren, vrienden, 
sportievelingen: allemaal hebben ze de tijd van hun leven. Kom 
het ook ervaren op het weergaloze Ibiza en besef hoe mooi het 
leven kan zijn. Boek nu!

La calle Kilimanjaro 41     CP 07849 de cala Llonga     Ibiza
+34 (0)6 798 209 35     info@apartamentos-catharinamaria.eu

www.apartamentos-catharinamaria.eu

Adembenemend       mooi 
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MIJN TIPS/IBIZA

Clemens en Dianne van Bracht 
sloten 25 jaar geleden Ibiza in 
hun hart. Om hun liefde voor 
Ibiza te delen met anderen 
lanceerden ze de website 

mijntipsibiza.nl. In Ibiza Bruist 
iedere maand hun visie over 

het leven op Ibiza.

Mijn Tips Ibiza  |  www.mijntipsibiza.nl  |  +31 651 703 576  |  info@mijntipsibiza.nl

En zo rijd je vanaf het vliegveld, na je vlucht vanuit 
Nederland, in je gehuurde auto (www.mijntipsibiza.
nl/autoverhuur) naar je vakantiebestemming, richting 
San Josep, Ibiza Stad, Sant Eularia of naar je 
favoriete noorden en krijg je plotseling dat gevoel 
van ‘oh, wat heb ik dit eiland gemist...’.

Wat ons betreft, na weer enkele weken in Nederland te zijn geweest, 
in ieder geval wel. Bij aankomst meteen die heerlijke zon op je lijf, bij 
Ibiza Stad in de verte Dalt Vila ontwarend, of meteen vanaf het 
vliegveld linksaf richting cala Jondal, om in de juiste sfeer te komen. 
Misschien wel even stoppen bij Sa Caleta om daar (als je aan het 
begin van de middag vliegt) voor een lichte lunch en een flesje wijn. 
Of je rijdt rechtstreeks naar Las Salinas, langs de mooie zoutpannen 
(blijft bijzonder), de mooie natuur in je opnemend. Echt, wij hebben 
het dan onmiddellijk te pakken. 

Het liefst gaan we naar de verscholen plekjes, waar de locals zitten. 
Wij houden van een uitgebreide lunch, met als beloning een heerlijke 
Hierbas. Can Sulayetas is er zo een (www.mijntipsibiza.nl/restaurant/
can-sulayetas). Of Las Puertas del Cielo (www.mijntipsibiza.nl/
restaurant/las-puertas-del-cielo), te leuk om niet naartoe te gaan. Ook 
komen wij heel graag bij het Talamanca-strand om er een wijntje te 
drinken en tapas te eten. En ja... altijd komen we wel Nederlanders 
tegen, Ibiza lijkt wel een dorp.

Clemens en Dianne van Bracht

Sterk in Ibiza tips

   Mis jij het 
eilandgevoel ook?
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DITJES/DATJES

 Zin in een heerlijke strandwandeling? Dat wordt 
doorlopen, want Ibiza heeft een kustlijn van 210 kilometer.
  Elke zondag kun je op het strand van Benniras 
tientallen drummers zien optreden terwijl de zon ondergaat.
 Een prachtig golfterrein is Ibiza Club de Golf in Santa Eulalia.
Dit indrukwekkende golfresort beschikt over achttien holes.
 Rondom Ibiza zijn 98 kleine eilandjes geteld. De bekendste
is Es Vedra. Op het eiland Murada komt een bijna uitgestorven
   hagedissensoort uit de oudheid voor.
 Cova de Can Marca hoort tot een van de oudste
grotten van Ibiza, wel meer dan honderdduizend jaar oud.
  Een fooi van 10 tot 15% is gebruikelijk op Ibiza.
 Pacha begon in 1973 in een kleine oude fi nca, maar is
  uitgegroeid tot een wereldberoemde club. 
 ’s Werelds grootste nachtclub Privilege Ibiza
  beschikt zelfs over een eigen zwembad. 

Professionele hulp en 

hypotheekadvies in Spanje 

Hypotheekibiza.nl  |  031 850290678  
Carrer des Cap Martinet 58  |  07819 Nuestra Señora de Jesús, Illes Balears
info@hypotheekibiza.nl  |  hypotheekibiza.nl
Spaanse Hypotheek.nl  |  Calle Cirilo Amoros 58  |  46004 Valencia  
info@spaansehypotheek.nl  |  spaansehypotheek.nl

Carrer des Cap Martinet 58  |  07819 Nuestra Señora de Jesús, Illes Balears

Er was veel behoefte aan een professionele 
samenwerking omtrent het regelen van financiën 
in Spanje. Daarnaast bloeit de huizenmarkt op. 
Patrick Kruger, hypotheekadviseur: “Mede door 
de lage rentestand zijn steeds meer 
Nederlanders en Belgen op zoek naar een 
eerste of tweede huis in Spanje.”

Spaanse Hypotheek heeft een efficiënte en 
professionele werkwijze. Hierdoor hebben veel 
Nederlanders en Belgen vertrouwen in Patrick en 
zijn team. Ondertussen werken ze met meerdere 
personen op hun kantoren, gevestigd in zowel 
Valencia als op Ibiza.
Patrick: “Het aantal aanvragen is afgelopen jaar 
enorm gestegen. Het is ideaal dat we met 
meerdere adviseurs in Nederland én Spanje 
kunnen samenwerken. Ondanks dat we soms 
ver van elkaar zitten, zien we overal wie wat 
heeft besproken met de klant. Dat werkt 
natuurlijk uiterst efficiënt.”



DITJES/DATJES

 Zin in een heerlijke strandwandeling? Dat wordt 
doorlopen, want Ibiza heeft een kustlijn van 210 kilometer.
  Elke zondag kun je op het strand van Benniras 
tientallen drummers zien optreden terwijl de zon ondergaat.
 Een prachtig golfterrein is Ibiza Club de Golf in Santa Eulalia.
Dit indrukwekkende golfresort beschikt over achttien holes.
 Rondom Ibiza zijn 98 kleine eilandjes geteld. De bekendste
is Es Vedra. Op het eiland Murada komt een bijna uitgestorven
   hagedissensoort uit de oudheid voor.
 Cova de Can Marca hoort tot een van de oudste
grotten van Ibiza, wel meer dan honderdduizend jaar oud.
  Een fooi van 10 tot 15% is gebruikelijk op Ibiza.
 Pacha begon in 1973 in een kleine oude fi nca, maar is
  uitgegroeid tot een wereldberoemde club. 
 ’s Werelds grootste nachtclub Privilege Ibiza
  beschikt zelfs over een eigen zwembad. 
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Tulp Beach Café  |  Carrer de s'llla Des Bosc I 07820, Sant Antoni de Portmany, Ibiza  |  +34 971 34 35 89  |  tulpibiza.com

Dat Paul en zijn vrouw barsten van de 
creativiteit is iets wat het eerste opvalt wanneer 
je Tulp Beach Café, Tulipan of The Tulp 
binnenkomt. De sfeer past bij het vrije gevoel 
van Ibiza en wie zich verdiept in de historie van 
tulpen, zal hier meteen de fijne mengelmoes van 
culturen voelen en zien.

Van Ibiza en Indonesië tot Holland
Het interessante interieur zorgt ervoor dat je 
ogen tekort komt: van Arabische lampen, die 
refereren aan de oorsprong van tulpen, tot 
gekke stoeltjes en dat alles met een 
hemelsbreed uitzicht over het strand. Bij Tulp 
Beach Café voelen veel mensen zich direct thuis 
en dat vindt Paul ontzettend belangrijk. Bij De 
Tulp kun je naast heerlijke cocktails met vers 
fruit ook terecht voor Spaanse tapas, zoals 
gambas al ajillo, carpaccio of Indonesische 
bami. En natuurlijk ontbreken de gerechten die 
bij zijn Brabantse roots horen niet: frikandellen 
en een uitsmijter vind je hier terug op het menu. 
Ja, bij de Tulp maak je een klein 
rondje rondom de wereld.

TULP BEACH CAFÉ
     brengt verschillende culturen samen

Paul Hopman droomt op jonge leeftijd al groots. Hij wil een bijzondere horecagelegenheid in het 
buitenland én een huis met zwembad. Dat Pauls ambities al zo snel werkelijkheid worden, is wellicht (ook) 
aan Ibiza te danken. Dat vrije gevoel van mogelijkheden is lastig uit te leggen, dat kun je alleen ervaren.

 |  Carrer de s'llla Des Bosc I 07820, Sant Antoni de Portmany, Ibiza  |  +34 971 34 35 89  |  

Wij kijken ernaar 

uit je welkom te 

heten op ons lounge 

terras met relaxte 

Balearic beats bij 

Tulp Beach Café. 
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jane@thetravelclub.nl

www.thetravelclub.nl/jane

whatsapp: +31 6 50800850

JANE LINDERS

Wil je op vakantie, maar heb je geen zin 
of tijd om zelf het internet af te speuren 
of om langs te gaan bij een reisbureau? 

Maak dan een afspraak met 
Jane Linders van The Travel Club.

“Op een locatie en tijdstip naar wens
regel ik je vakantie van a tot z.”

Mi casa es su casa!

Tussen de vele hotels die er zijn kom je af en toe ook prachtige 
exemplaren tegen, waarbij je meteen je koffer wilt pakken.

Zo ook de Casa Cook hotels, smaakvol ingerichte adults only 
boetiekresorts. Ontspannen en genieten staat hier centraal.
Casa Cook is voor de verfijnde vakantieganger. De kamers en suites 
zijn met smaak en trendy ingericht met natuurlijke accenten, veelal 
met privézwembad. Vroeg opstaan voor 'handdoekje leggen' is hier 
dus niet nodig.

Een verblijf bij Casa Cook is echt even tijd voor jezelf. Je kunt een 
yogales volgen en er is een gym met personal trainer.
Het eten is met veel liefde en passie klaargemaakt, served with love!

Op dit moment zijn er drie Casa Cook hotels, op Kreta, Kos en Rhodos, 
maar het goede nieuws is dat 1 juni het nieuwste hotel opent op IBIZA!

Wil je hier ook heen? Neem contact met me op!

CASA COOK HOTELS



iTom Ibiza houdt je op de hoogte van de laatste 
nieuwtjes en trends op het gebied van technologie op 
Ibiza. Elke maand in Ibiza Bruist!

Een smart televisie, smart assistant, cameras, multimedia... ons huis zit vol 
intelligente toestellen. Maar wat is nu een smart house? 

Kortgezegd is een smart house een woning waarin verschillende zaken, toestellen en 
je smartphone met elkaar verbonden zijn. Via een internetverbinding kunnen al deze 
slimme toestellen (‘smart devices’) met elkaar communiceren. Van een slimme 
thermostaat tot slimme verlichting en van je alarmsysteem tot slimme 
huishoudapparaten. Smart house producten zijn niet duur en installatie valt best 
mee. Je kan je huis dus geleidelijk aan slimmer maken.  

De grote meerwaarde van een smart 
house is dat de communicatie in twee 
richtingen gaat. Je kan met je smartphone 
commando’s geven aan je toestellen en je 
toestellen kunnen jou praktische 
informatie sturen.

Er zijn heel veel producten om een 
woning stukken slimmer te maken. 

Zo zijn er slimme speakers waar je andere apparaten mee kunt bedienen en ‘smart 
plugs’ waarmee je apparaten op een afstand aan en uit kunt zetten via je 
smartphone! 

Zo kun u dus allerlei zaken in uw huis overal ter wereld bedienen!

Laat ons u helpen zich thuis 
te voelen met nieuwe 

technologieën.

Ons deskundige adviesbureau 
en onze installatievaardigheden 

maken ons uw perfecte
IT-partner op Ibiza.

www.itom.es
www.smarthouse-ibiza.com 

(+34) 606 831 347
info@itom.es

Altijd goed contact
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in of met Ibiza
Wat zijn de voordelen van 
een smart house? 

Slimme toestellen of toepassingen 
maken het leven vooral heel wat 
comfortabeler. Maar een smart 
house kan ook zorgen voor meer 
veiligheid en een besparing op uw 
energiekosten. De mogelijkheden 
zijn werkelijk eindeloos. We geven 
u enkele voorbeelden: 

• Wanneer iemand aanbelt, ontvangt u een notificatie op uw smartphone. De 
ingebouwde camera laat meteen zien wie er voor deur staat. U kan er zelfs voor 
kiezen om de bezoeker via de camera aan te spreken en zelfs binnen te laten.

• Bij het verlaten van uw woning worden de lichten in uw woning automatisch 
gedoofd, schakelt de slimme thermostaat de verwarming automatisch uit en 
wordt de alarminstallatie automatisch geactiveerd.

• De terrasverlichting gaat aan op basis van beweging en lichtintensiteit; Is er 
geen beweging meer, kan het licht uit.

Uiteraard is elk huis anders en ook heeft iedereen verschillende wensen.  
Onze diensten variëren van eenvoudige en betaalbare oplossingen tot de meest 
extravagante installaties. 

We kunnen elke ruimte transformeren, ongeacht de behoeften en het budget. Wij 
zullen rechtstreeks met u, uw ontwerper, architect of bouwer samenwerken om uw 
project succesvol af te ronden. 

Neem contact op om een vrijblijvend bezoek te boeken. 
Wees gerust: wanneer u voor onze expertise kiest op het gebied van home 
entertainment, automatisering en beveiliging, vindt u het soort advies dat u zocht.

Laat ons u helpen zich thuis 
te voelen met nieuwe 

technologieën.

Ons deskundige adviesbureau 
en onze installatievaardigheden 

maken ons uw perfecte
IT-partner op Ibiza.

www.itom.es
www.smarthouse-ibiza.com 

(+34) 606 831 347
info@itom.es
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Online Supermarket

Ibiza's beste online supermarkt & provisioning service

De Ibiza Delivers Online Supermarket verzorgt 
kwalitatieve levering van allerlei voedingsmiddelen op het 
eiland. Zij leveren de meest verse producten van het 
eiland uit een zorgvuldig geselecteerd assortiment van 
lokale leveranciers en leveren de bestellingen gemiddeld 
in 2 uur, de service is 7 dagen per week beschikbaar en 
levert op elke locatie op het eiland.

Monte Cristo Zona Industrial, 
San Antonio, 07820
(+34) 971 100 757
members@ibizadelivers.com
www.ibizadelivers.com

(+34) 971 100 757
members@ibizadelivers.com

Ibiza Delivers is 
de beste online 
supermarkt, 
yacht en villa 
service 
en offshore service 
van Ibiza.



De Ibiza Delivers Offshore Service bepaalt de norm voor 
stijlvol reizen rond de eilanden Ibiza en Formentera en 
biedt als enige een luxe watertaxi-service rondom het 
eiland. Gasten kunnen worden afgezet op elk strand of 
restaurant en worden uiteraard tevens opgehaald.

Yacht & Villa Service Offshore Service

Ibiza's beste online supermarkt & provisioning service

De Ibiza Delivers Yacht & Villa Service is de enige 
gespecialiseerde dienstverleningsservice van het eiland 
die alles kan bieden wat u nodig heeft voor uw 
voorraadkast, de kombuis, het interieur en de bar. We 
zijn trots op zowel de kwaliteit van onze producten als de 
uitzonderlijke klantenservice en zorgen ervoor dat we de 
eerste keus zijn als uw partner voor chefs, housekeepers, 
Chief Stewardess en captains. We bieden zowel een 
onshore als offshore dienst. 

(+34) 971 100 757
provisions@ibizadelivers.com

(+34) 971 100 757
offshore@ibizadelivers.com



Wil je een dagje ontsnappen aan de drukte 
van Ibiza? Of gewoon eens wat anders doen? 
Maak dan eens een trip naar Formentera.

Op een steenworp afstand van Ibiza ligt het paradijsje 
Formentera. Het is één van de kleinere eilanden van de 
Balearen en veel minder bekend dan het ‘grote zusje’ 
Ibiza. Desalniettemin doet Formentera niet onder voor 
Ibiza. Sterker nog, dit kleine pareltje van de Balearen 
zal je verbazen door zijn kleinschaligheid, pittoreske 
huisjes en groene, rustgevende natuur. Je zou het 
eiland, wanneer je van wandelen houdt, in een dag 
helemaal rond kunnen lopen. Maar ook fi etsend kun je 
dit eilandje prima ontdekken.

En wat dacht je van picknicken op Formentera? Met 
weinig inwoners en veel mooie stranden met 
kraakhelder water heeft het eilandje uitstekende plekjes 
voor een picknick. Je kunt het eiland vanaf Ibiza 
bezoeken per boot, dus zorg dat je je picknickspullen 
meeneemt aan boord! Vanaf mei kun je weer met een 
mooie boot inclusief gezellige schipper naar het eiland. 
Hoe de dag eruit komt te zien, ligt helemaal in jullie 
eigen handen. Vanuit Salinas ben je in ongeveer 
anderhalf uur bij Formentera. Daar kan worden 
aangemeerd, maar natuurlijk kunnen jullie ook de dag 
op zee doorbrengen. Snorkelen, luieren in de 
hangmatten, genieten van het zonnetje.

Pareltje van de BalearenFormentera DAGJE UIT/FORMENTERACOLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Na afloop van de toets vraagt de vader hoe het ging. Er volgt 
een opsomming van verontwaardiging. Er werd van alles 
gevraagd wat ze nog nooit hadden behandeld, wat de zoon niet 
had geleerd en hij heeft zelfs meer dan de helft niet kunnen 
beantwoorden. Het cijfer was volkomen onterecht een twee. 
Volgens de zoon onterecht, want hij had alles geleerd en hij was 
ervan overtuigd dat hij alles wist. 

Je denkt soms, of vaak, of altijd, dat je ‘het weet en begrijpt’, 
maar dat is nog weleens een misperceptie. Hoe vaak denk jij 
‘het te weten’? Hoe weet je dat? En weet je dat zeker? Er is nog 
veel te leren. Dat inzicht is waardevol, want dan ontstaat er weer 
ruimte voor groei en ontwikkeling.

Foto Ralf Czogallik

Vader vraagt aan zoon: “Heb je je proefwerk 
geleerd? Begrijp je alles?” De zoon antwoordt 
dat alles duidelijk is. Hij heeft alles geleerd, 
kortom: hij denkt dat hij alles weet.

      & 
begrijpen

Weten 

Michael  Pilarczyk
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meeneemt aan boord! Vanaf mei kun je weer met een 
mooie boot inclusief gezellige schipper naar het eiland. 
Hoe de dag eruit komt te zien, ligt helemaal in jullie 
eigen handen. Vanuit Salinas ben je in ongeveer 
anderhalf uur bij Formentera. Daar kan worden 
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Pareltje van de BalearenFormentera DAGJE UIT/FORMENTERA

Wil je een dagje ontsnappen aan de drukte 
van Ibiza? Of gewoon eens wat anders doen? 
Maak dan eens een trip naar Formentera.

For
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Taytanchis betekent de 
schepper en komt uit 
het Quechua, de taal 
die de Q’ero spreken in 
Peru. Een volk dat hoog 
in de Andes leeft en 
direct afstamt van de 
Inca’s. Taytanchis 
biedt tweemaal per 
jaar retreats aan op 
Ibiza. Hier maak je 
kennis met de negen 
inwijdingen van de 
Munay-Ki. Deze zorgen 
voor een grote 
schoonmaak in je 
lichaam, zowel op 
energetisch 
als fysiek 
niveau.

058 - 2570727  |  06 - 51995626  |  www.taytanchis.com/retreats/munay-ki/ibiza

De eerste inwijding heet de Hampe Karpay. Hampe betekent heler en karpay is het Quechua woord 
voor inwijding. Deze inwijding activeert de helende kracht van je handen. Degene die de inwijding 
doorgeeft brengt vanuit de drie energiecentra (buik is llankay, hart is munay en hoofd is yachay) 
energie naar de gevouwen handen van de ontvanger die op een stoel zit. Daarna blaast de doorgever 
de ‘zaadjes’ in de handen van de ontvanger waarna de doorgever de handen van de ontvanger in 
gebedshouding voor de borst vouwt. Deze inwijding activeert je vermogen tot heling van jezelf en je 
medemens. 

Het is het startschot voor het helingsproces. En wel op energetisch niveau. Niet op psychologisch 
niveau en ook niet op fysiologisch niveau. Zuiver op energetisch niveau. Een niveau dat verborgen is. 
Het is een voorzichtig, stil, liefdevol en diep helingsproces voor degene die de inwijding ondergaat. Het 
brengt de capaciteiten van Heler in hem/haar naar boven.

Zo kunnen ze niet alleen zichzelf maar ook anderen helen en schoonheid schenken. De kracht om te 
manifesteren breng je vanuit je buik naar de handen van je ontvanger. De kracht van liefde breng je 
vanuit je hart naar de handen van je ontvanger. De kracht van visie en helder inzicht breng je vanuit je 
voorhoofd naar de handen van je ontvanger. Zo activeer je de helende kracht van hun handen. Deze 
kracht kunnen ze gebruiken om zichzelf en anderen te helen. Je activeert de handpalmchakra’s die 
verbonden zijn met het hart.

De volgende retreat (Munay-Ki) is van 6 t/m 13 mei 2019.
Mocht je interesse hebben kijk dan eens op www.taytanchis.com

COLUMN/TAYTANCHISInca sjamanisme,
     een andere weg naar welbevinden

De Munay-Ki inwijdingsweg in het Inca sjamanisme bestaat uit negen 
inwijdingen die elk hun eigen impact hebben. Vandaag zal ik de eerste 
inwijding beschrijven.
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Buen apetito!

Denk je aan de Spaanse keuken, dan denk je natuurlijk al 
snel aan tapas. En ook op dat vlak kun je in Andalusië 
uiteraard je hart ophalen met als echte topper uit deze 
streek: de jamon Iberico. Een ham die je als ware foodie 
echt een keer geproefd moet hebben. Heel wat anders dan 
de ham die we hier in Nederland kennen. Maar natuurlijk 
zijn er daarnaast nog tal van andere tapas te proeven, zoals 
albondigas, pimientos, boquerones... En waar kun je dat nu 
beter doen dan in een authentieke Spaanse tapasbar waar 
je samen met de locals smult van al dat lekkers?

Behalve tapas komen er uiteraard nog veel meer 
heerlijkheden uit deze zonnige streek in het zuiden van 
Europa. Een ander typisch streekgerecht is gazpacho, een 
koude soep met tomaat als hoofdingrediënt. Maar ook 
zoete desserts tref je hier bijvoorbeeld standaard op de 
menukaart aan. Eigenlijk moet je gewoon eens ergens 
binnenlopen en je laten verrassen door al het lekkers. 
Houd er dan overigens wel rekening mee dat voor 

Ben je een liefhebber van heerlijk eten en ga je dit jaar toevallig op vakantie naar 
de Zuid-Spaanse streek Andalusië? Dan zit je gegarandeerd goed! Hier komen 
namelijk de heerlijkste gerechten vandaan die je vakantie culinair gezien net dat 
beetje extra geven...

Spanjaarden de hoofdmaaltijd van de dag ’s middags 
wordt gegeten, tijdens de siësta. Wil je je dus echt 
aan het Spaanse culinaire leven aanpassen, ga dan 
’s middags uit eten. Hoe vreemd dit wellicht 
ook mag voelen. Dan krijg je pas echt de 
Spaanse eetcultuur mee...

Dorst gekregen van al dat eten en wil je ook op dat 
gebied een streek product proeven? Ga dan 
eens aan de sherry die geproduceerd 
wordt in Jerez (de naam zegt eigenlijk 
al genoeg...).

Natuurlijk hoef je niet per se helemaal 
naar Spanje om van alle culinaire 
hoogstandjes uit Andalusië te genieten. 
Ook thuis kun je een heerlijk Spaans 
avondje organiseren. In dit magazine vind 
je alvast een heerlijk recept voor paella.

Lekker eten in
BRUIST/CULINAIR

AndalusiëLekker eten in

LAAT JE 
VERRASSEN 

DOOR AL 
DAT LEKKERS
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U wilt uw onroerend goed verkopen? 
Do you want to sell your property? • Desea vender su propiedad?

www.kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com 

noelle.politiek@kensington-international.com
0034 971 863 943 /// 0034 660 301 454 

Ibiza Finest Real Estate S L. · Franchisee of KENSINGTON Finest PropertIes International AG
Avda Cap Martinet 17 · 07819 Jesus (Sta Eulalia) ·Ibiza· Spain
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noelle.politiek@kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com

Voor wie op zoek is naar een leuke villa die 
gemakkelijk is in onderhoud kan dit de juiste 

woning zijn. De aandacht voor detail en 
hoogwaardige materialen resulteert in kwaliteit en 

een mediterrane, chique esthetiek. De villa is 
verdeeld over twee niveaus met twee dubbele 

slaapkamers en een badkamer op de eerste 
verdieping. Een indrukwekkende hal met royale 

trap leidt naar de begane grond waar we een 
elegante, ruime en lichte woonkamer vinden 

voorzien van een open haard en een moderne 
open keuken. Tevens vinden we hier de 

hoofdslaapkamer met badkamer “en-suite”.
Verder is de villa voorzien van vloerverwarming, 

airconditioning, alarm, ingebouwde kasten, 
gastentoilet en een bijkeuken alsmede veel 

opbergruimte. Via de terrasdeuren hebben we 
toegang tot een goed onderhouden tuin met een 

buitenkeuken en een mooi royaal zwembad. Er 
bestaat de mogelijkheid een vierde slaapkamer te 

bouwen. 

Dit is zeker een zeer aantrekkelijke villa in een 
klassieke en elegante stijl, gelegen op korte 

afstand van het strand Es Cavallet. De villa is 
gedeeltelijk gemeubileerd en kan meteen worden 

aanvaard.

REFERENTIE KPI202
TYPE OBJECT Villa
OPPERVLAKTE PERCEEL ca. 1.000 m2

WOONOPPERVLAKTE ca. 264 m2 
VERDIEPINGEN  2
SLAAPKAMERS 3
BADKAMERS 2 
KEUKEN Inbouwkeuken, fully equipped, gemeubileerd
LIFT Geen lift aanwezig
TYPE VERWARMEN Vloerverwarming, airconditioning warm/koud
VLOER Marmer
BOUWJAAR 1999
ALARMSYSTEEM Ja
ENERGIELABEL Energy consumption kWH

OBJECT/VAN DE MAAND

Prachtige villa met uitzicht op zee 
                             in Salinas

KOOPSOM/
VRAAGPRIJS

1.680.000,00 €
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Etienne Transport Ibiza
Voor al uw transport 
van en naar Ibiza

Etienne Transport Ibiza is een  
gespecialiseerd en zeer ervaren  

transportbedrijf op Ibiza. 
Wij zijn servicegericht, betrouwbaar, 

snel en gaan zorgvuldig met 
uw goederen om. 

Onze vrachtwagens rijden 2 tot 3 keer  
per maand vanuit Nederland (Amsterdam) 

naar Ibiza en terug. 

Voor meer informatie, vragen of 
prijsopgave helpen wij u uiteraard 

graag verder. 

www.transportibiza.nl
info@transportibiza.nl
+31 6 20 68 93 66

bloemibiza@gmail.com | www.bloemapartmentsibiza.com
 www.facebook.com/bloemibiza

Annemieke: +34 648 628 299 

MIS GEEN ENKELE 
BRUISENDE ACTIE

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
op www.ibizabruist.nl

NOOIT MEER EEN 
BRUISENDE 
ACTIE MISSEN?

NOOIT MEER EEN 
BRUISENDE 
ACTIE MISSEN?

Schrijf je in
voor de nieuwsbrief op

www.ibizabruist.nl

Schrijf je in
voor de nieuwsbrief op

www.ibizabruist.nl



WONEN & LEVEN

  Beveiliging & transport

  Persoonlijke en huishoudelijke ondersteuning

  Externe praktische ondersteuning

ACCOMPANY
is gespecialiseerd in 

vergezellen, begeleiden,  
(ont)zorgen en onder-

steunen van de klant om 
zo te komen tot optimale 

vitaliteit op het gebied van 
gezondheid en welzijn.

ACCOMPANY Ibiza
+31 6 51540280

www.accompany-ibiza.com

Wellness & Health Accompany
Meer informatie?

Kijk dan op

Wim Hoes

WELZIJN

WONEN & LEVEN

PERSOONLIJK

Accompany Ibiza staat voor

Op afspraak en op maat!

  Off season beheer

De High Care Services bestaan o.a. uit:
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Hét hotel waar jij
naar op zoek bent!

EEN MODERN HOTEL
MET ALLURE,
DIRECT AAN ZEE

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 971 300007  |  www.hotelgarbi-ibiza.com



COLUMN/RONNY V.

Een nieuw seizoen Ibiza… met al prachtig zonnig weer in 
de eerste maanden van het nieuwe jaar en aangename 
temperaturen. Voorbode voor weer een topzomer op Ibiza 
en Nederland? 

Wij hebben er ongelofelijk veel zin in en ik hoop met nieuwe columns 
jullie net zo enthousiast te maken. Als je dit leest hebben wij net de 
vakantiebeurs Utrecht en de Ibiza Xperience Eindhoven achter de rug. 
Wederom verzorgden wij het Ibiza terras, licht, geluid en dj’s.

Ibiza Total Concept is het jaar spetterend begonnen door de samenwerking 
met partner Cilla te intensiveren. Na samen al medeverantwoordelijk te zijn 
geweest voor het mega succesvolle Ibiza Dances Festival, start per 1 april 
de online lancering, maar ook de geprinte versie van Xplore Ibiza die je op 
alle events van mij kunt kopen in losse verkoop of abonnementvorm. 

De lancering op 31 maart was een superstart, Nassau Beach Club was 
het decor voor VIP’s en genodigden van Xplore Ibiza, gevolgd door een 
openbare afterparty. Ik verzorgde mede de loungeborrel om af te sluiten met 
een uptempo dance set.

Neem voor de diensten van Ibiza Total 
Concept contact op via mail 
info@ibizatotalconcept.nl. Je ontvangt 
dan een uitgebreide PDF. In de webshop 
bestel je gemakkelijk jouw favoriete Ibiza-
drank voor bezorging in Nederland, www.ibizatotalconcept.nl.

DJ boekingen op 0639476299. Uiteraard kun je ons ook volgen op Facebook 
en Instagram, dan mis je niets van je White Island.

Ik wil iedereen een spetterend seizoen wensen met veel zon, liefde en geluk.

Saludos
Ron van der Veen
Dj Ronny V.

Ron van der Veen
        06 39476299 

Heb je een event, zakelijk of 
privé? I.T.C. is jouw partner 

met de unieke ‘one step 
solution’. Eén partner voor al 

jouw wensen. Vertel jouw 
ideeën en start met uitnodigen. 

Wij doen de rest. 
Ibiza Total Concept, 

your partner in events. 
Cause throwing a party

is not a crime!

Best thing of being a DJ...? 
MAKING PEOPLE HAPPY!

www.ibizatotalconcept.nl
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Smullen van Spaanse 
PAELLA

INGREDIËNTEN
Voor 6 personen

Bereidingstijd 50 minuten
    

750 ml kippenbouillon 
0,05 gr saffraan (buisje)

olie om te bakken
1 ui

    1 knofl ook
1 kleine rode peper

50 gr chorizo
400 gr kippendijen

1 paprika
snufje paprikapoeder

500 gr paellarijst
                1 blikje tomatenpuree

    1 citroen
        200 gr doperwten

            circa 15 gamba’s (vriezer)
citroen

Paellapan of grote wokpan

GENIET THUIS
VAN SPANJE 
MET DEZE

OVERHEERLIJKE 
PAELLA! 

BRUIST/RECEPT

Houd je ook zo van Spanje en de heerlijke gerechten die dit land te bieden heeft? 
Deze maand geven we jou een eenvoudig recept voor een goed gevulde Spaanse 
paellaschotel met rijst, kip, chorizo en saffraan. Om heerlijk van te genieten.

Verwarm de bouillon in een pan en voeg de saffraan 
toe. Verhit een scheutje olie in de paellapan en fruit 
de fi jngehakte ui, knofl ook en rode peper aan. Voeg 
de chorizo in kleine stukjes toe. Snijd de kippendijen 
in stukjes en bak deze gaar in dezelfde pan. Voeg 
ondertussen ook de paprika in blokjes en het 
paprikapoeder toe. Roer de paellarijst erdoor, voeg 
de warme saffraan bouillon eraan toe en roer ook het 
blikje tomatenpuree erdoor.

Laat de rijst ongeveer 20 minuten gaar pruttelen en 
schep af en toe om. Voeg de laatste 3 minuten de 
doperwten toe. Bak de gamba’s een paar minuten 
in een koekenpan. Als al het vocht is opgenomen 
door de rijst en de rijst gaar is, leg je de gamba’s er 
bovenop samen met de partjes citroen. In plaats van 
paellarijst kun je ook risottorijst gebruiken.
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Méér dan een vertaalbureau

Flow Languages B.V.  |  Professor Lorentzweg 8a, Waalwijk  |  +31 416 650 320  |  info@flowlanguages.nl  |  www.flowlanguages.nl

GEEN ENKELE 
TALENCOMBINATIE 

IS ONS TE GEK

FLOW LANGUAGES



BRUISENDE/ZAKEN

Alle talencombinaties
Je wilt er zeker van zijn dat je jouw producten 

of diensten op een goede en passende manier 
aanbiedt in het buitenland. Het gaat dus niet enkel om 
een vertaling van A naar B, maar er moet ook rekening 
worden gehouden met eventuele cultuur verschillen. 
De vertalingen moeten exact de juiste toon hebben die 
jij voor jouw markt wenst. Lisette Coolen, eigenaar van 
Flow Languages: “Wij kunnen je hierbij van dienst zijn: 
al onze vertalingen worden uitgevoerd door native 
speakers, we werken met vertaalgeheugens om 
terminologie consistent en juist te gebruiken en een 
kwaliteitscontrole van elke vertaling is standaard in 
ons vertaalproces. Zo kunnen we kwaliteit beloven én 
leveren. Daarbij is geen enkele talencombinatie ons te 
gek: we vertalen bijvoorbeeld zowel naar het Frans, 
Duits en Spaans, als naar het Russisch en Swahili.”

Taaltrainingen op maat
“In je eigen moedertaal voel je je vaak het 

meest op je gemak, dus het is logisch dat veel 
mensen het liefst in hun eigen taal spreken”, legt 
Lisette uit. “Het is echter verstandig om je juist in 
de taal van je gesprekspartner verder te bekwamen. 

Méér dan een vertaalbureau

Wanneer je je verdiept in de cultuur, manier van 
zakendoen en daarbij ook de taal, start je al met een 
goede eerste indruk.” Flow Languages biedt hiervoor 
taaltrainingen op maat aan. “Ga je naar een beurs in 
Duitsland en wil je je zakelijk Duits eventjes opfrissen? 
Dat kan! Of voel je je niet zelfverzekerd genoeg als je 
Engels spreekt en wil je zorgen voor een solide basis? 
Ook geen probleem. Wij passen onze taaltrainingen 
altijd aan jouw wensen en doelen aan. Bel of mail 
gerust eventjes om de mogelijkheden te bespreken.”

Als je internationaal zakendoet, wil je je horizon verbreden. Je wilt anderen kennis 
laten maken met jouw product of dienst, maar ook stappen zetten in voor jou misschien 
onbekende markten en nieuwe culturen. Wat je dan absoluut niet wilt is twijfelen aan 
je talenkennis. Flow Languages helpt je jouw boodschap goed over te brengen.
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HET
SEIZOEN
IS WEER 

BEGONNEN

T R O P I C A N A
-  B E A C H  C L U B  -
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Stap voor stap
Eind jaren tachtig besluit de 
familie achter Tropicana dat het 
zonde is om niets met het 
prachtige stuk land aan zee te 
doen. Helaas is de grond niet 
vruchtbaar en kan er niets 
groeien. Dat er toen wel degelijk 
een prachtig zaadje geplant is 
dat uitgroeide tot Beach Club 
Tropicana, kon toen nog niemand 
weten. De familie start het 
restaurant en samen laten ze 
Tropicana elk jaar groeien. De 
beachbar komt erbij, met heerlijke 
strandbedden en de typerende 
tropische parasols. Tropicana 
mondt uit tot een waar begrip.

Cala Jundal, s/n, 07830 Sant Josep de sa Talaia, Islas Baleares, Spanje  |  +34 971 80 26 40  |  www.tropicanaibiza.com

Relaxte sfeer en 
uitstekende service
Wie bij Tropicana aankomt zal gelijk 
de fijne sfeer voelen. De relaxte vibe 
trekt mensen van over de hele wereld 
aan. Al is Tropicana vanaf het begin 
al een geliefde spot bij veel 
Nederlanders. Niet alleen onbekend 
Nederland, maar ook menig BN’er 
weet de weg naar de beachclub 
feilloos te vinden. 

Zeebaars en sangria
Bij Beach Club Tropicana krijgt 
iedereen een sterrenservice. De obers 
komen overal vandaan gerend om je 
te serveren aan je strandbed. Wil je 
echt iets bijzonders bestellen? Ga dan 

voor de zeebaars in zoutkorst met 
sangria van cava en vers fruit. Deze 
worden aan je tafel geprepareerd. 
Dit gecombineerd met het prachtige 
zeezicht zorgt voor een wow-factor 
waar je u tegen zegt.

Bootservice
Calla Jondal leent zich perfect om aan 
te doen met de boot. Voor wie vanaf 
zijn jacht wil worden opgehaald, biedt 
Tropicana een bootservice aan. Ook 
kun je eten laten bezorgen door het 
restaurant, mocht je op je jacht willen 
blijven. En ja, ook dat kunnen we 
begrijpen, want het uitzicht vanaf de 
boot naar Tropicana is minstens zo fijn 
als andersom.

Toen Cala Jondal nog een vrijwel verlaten strand was en de Blue Marlin nog niet 
bestond, opende in 1988 familierestaurant Tropicana. Bijna dertig jaar later is 
het restaurant uitgegroeid tot één van de meest relaxte beachclubs van Ibiza. 



CLUBEVENTS/APRIL

DE MYSTERIEUZE GEMASKERDE DJ CLAPTONE HEEFT THE MASQUERADE 2019
AANGEKONDIGD IN PACHA IBIZA! DE OPENINGSPARTY VINDT PLAATS OP MAANDAG 27 MEI.

PACHA IBIZA KONDIGT THE 
MASQUERADE AAN VOOR 2019

Vanaf 27 mei 2019 kun je iedere 
maandag tot en met 30 september 2019 
terecht voor de mysterieuze dj. 
Als een van de meest herkenbare dj’s die 
toch zijn geheim weet te bewaren, 
betovert Claptone iedereen die hem ziet 
spelen. Je kunt uptempo house beats 

met diepe basslines verwachten, een aan-
stekelijke mix die je controle geeft in de club.

Tickets voor The Masquerade zijn op dit moment 
al te koop en kosten € 30,- per stuk. We raden je 
altijd aan om tickets enkel via de offi ciële website 
van Pacha Ibiza te kopen: www.pacha.com 

BLUE MARLIN IBIZA, DE POPULAIRE BEACHCLUB 
MET ALS PRACHTIGE ACHTERGROND DE BAAI VAN 
CALA JONDAL, HEEFT DE OPENING AANGEKONDIGD!

BLUE MARLIN GRAND OPENING
ZONDAG 21 APRIL 2019

Op zondag 21 april zal de Grand 
Opening van de beachclub plaats-
vinden. Het belooft een spectaculair 
seizoen te worden. Tijdens de 
openingsparty kun je genieten van de 
lekkerste beats van DJ Erik Morillo. 

Voor degenen die niet kunnen wachten, 
de beachclub opent haar deuren op 
vrijdag 19 april. Geniet van de ultieme 
strand-entertainmentervaring met dineren aan 
zee, overdag loungen en glamour in de avond. 
www.bluemarlinibiza.com
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BRUIST/QUOTES

Volg ons op social media @IbizaBruist

Zelfs de zon is in
de wolken!

Lente
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BRUIST/QUOTES

Volg ons op social media @IbizaBruist

Zelfs de zon is in
de wolken!
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MARBELLA MAART 2019 WWW.MARBELLA-BRUIST.NL GRATIS MEENEMEN!

Het luxe
pareltje aan de

Costa del Sol
MarbellaNIEUWE

UITGAVE!

Neem dan vandaag nog een 
ABONNEMENT op Bruist
voor € 1,49 per maand
Kies voor € 17,88 per jaar (per editie) welke editie 
óf edities je iedere maand thuis of bij je bedrijf wilt 
ontvangen. Stuur een e-mail naar
abonnement@nederlandbruist.nl
en vraag naar de voorwaarden.
abonnement@nederlandbruist.nl

raag naar de voorwaarden.

IB
IZA BRUISTSTS

IB
IZZ

A
BRUISTSTSIBIZA

BR
U

IIS
TSTS

Maak kans op een:

Jaarabonnement
op Marbella of 

Ibiza Bruist
t.w.v.

€ 17,88

 IEDERE MAAND
 BRUIST IN JE
 BRIEVENBUS? MARBELLA

Ibiza Bruist
€ 17,88

MAART 2019 WWW.MARBELLA-BRUIST.NL GRATIS MEENEMEN!

Het luxe
pareltje aan de

Costa del Sol
MarbellaMarbella

Het luxeMarbella
Het luxe

NIEUWE
UITGAVE!

IBIZA

MARBELLAMARBELLA MAART 2019 WWW.MARBELLA-BRUIST.NL

MARBELLAMARBELLA
APRIL 2019 WWW.IBIZABRUIST.NL GRATIS MEENEMEN!

Bezoek dehippiemarkten

            ontwaakt!
IbiZ a Mis

nooit meer een editie!
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Vragen? 
Maak een afspraak 
bij u in de buurt.

Lees meer over Binck Comfort: 
binckspanje.com/comfort

Laten beleggen met 
Binck Comfort

EEN COMBINATIE VAN BEHOUD & GROEI VAN UW GELD

Nieuw bij Binck Spanje: Binck Comfort.
Persoonlijk beheerplan op basis van uw financiële situatie, 
uw kennis & ervaring en uw risicobereidheid. 
Nadruk op actieve risicobeheersing.
Aan de hand van het beheerplan bepalen wij voor u de optimale 
verdeling over aandelen en obligaties op individuele basis.
Lage kosten; voor het beheer van uw vermogen rekenen we een 
vergoeding van 0,60% over het beheerde vermogen. De kosten 
van de beleggingsinstrumenten waarin wij voor u beleggen 
bedragen liggen tussen de  0,48 % - 0,72% per jaar.
Voor een volledig overzicht van de rendementen, de risico’s en de 
kosten kijkt u op onze website.

telefoon
+34 952 924 011

web
www.binckspanje.comCONTACT: e-mail

info@binckspanje.com

Natuurlijk zijn er ook risico’s, het blijft tenslotte beleggen. Uw inleg kan minder waard worden. BinckBank nv – 
Vergunninghouder DNB Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Marketen – Kvk Amsterdam 33162223

Bekijk de actievoorwaarden op binckspanje.com




