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ESPAcioDEVIDA 
50+-Generatie-gemeenschap CLUB LEVENSSTIJL 

bij de Costa de Almeria Turre /bij Mojácar  

 

 

 

Het nieuwe 50+ co-wonend levensstijl model, 
ESPADEVIDA, is gebaseerd op sommige 

aspecten van gemeenschappelijk 
wonen. We hebben dit idee aangepast door 

middel van het toepassen van elementen 
zoals het CLUB FORUM, waarmee we de deur 
openen tot een veel breder bereik van 

mensen uit heel Europa. Op deze manier is de 
toegang tot deze levensstijl vrijwel niet 
gelimiteerd. 

 

but due to a special establishment concept 

with the CLUB FORUM, it now opens the door 
to this future lifestyle to a much wider range 
of people all over Europe.  



2 
 

     

 

 

 

 

 

  

 

Unieke 50+-Generatie gemeenschappelijk wonen  

op sommige aspecten overeenkomstig met co-wonen, maar dit is niet slechts 

interessant voor noord Europezen of Spanjaarden die al in dit gebied wonen. 

Dit is namelijk ook erg aantrekkelijk voor nieuwkomers die geïnteresseerd zijn 

in een orginele, nieuwe levensstijl. 
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Co-wonen begon in Denemarken in de jaren 60. Ondertussen heeft 

ongeveer 10% van de populatie besloten om op deze manier te leven. 

Het idee is aan het groeien in Scandinavië, Canada, en de VS, en is begonnen 

in het VK, Duitsland, Oostenrijk, Nederland en vele andere landen. 

ESPADEVIDA zal het eerste complex van zijn soort zijn in Spanje. 

Over de afgelopen jaren zijn er verschillende interessante co-wonen projecten 

geweest in verschillende landen. Echter focusten zij zich op de oudere, al 

gepensioneerde generatie, en de mensen die al in dat gebied woonden. 
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Zeker in Spanje –nu en in de toekomst- zijn er nog steeds erg veel 

mensen uit heel Europa die op zoek zijn naar een plek om te leven.   

 

Het ESPADEVIDA model met het CLUB FORUM opent nu zijn deuren 

naar dit moderne gemeenschappelijke levensstijl.  

 voor mensen uit heel Europa en wereldwijd   

 voor gepensioneerde mensen die willen genieten van een rustige levensstijl 

 ook voor jongere mensen van rond de 50, die de voorkeur geven aan 

een plek met meer comfort en club-faciliteiten, die niet beschikbaar zijn 

in een standaard complex. 

10, 20 of 30 jaar later, als u gepensioneerd bent, maakt de 

gemeenschap van ESPADEVIDA het mogelijk om bij uw vrienden en buren 

te blijven, in plaats van te moeten terugkeren naar uw thuisland en daar 

van dagelijkse zorg te worden voorzien. Wij bieden u de mogelijkheid van 

die dagelijkse zorg in de ESPADEVIDA gemeenschap ook aan.  
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Het is niet noodzakelijk dat een extern administratief bedrijf de Club 

runt. Het kan allemaal gecoördineerd worden binnen de particuliere 

gemeenschap en de door uw geselecteerde Club-Manager. 

 

Afgezien van de taken die ingesloten zijn in de gemeenschappelijke 

kosten van de Club-Manager, is er ook de mogelijkheid om extra 

diensten aan te vragen, prijs per aanvraag, zoals een taxi, medische 

afspraken, vertalingen etc. 
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Co-wonen in Spanje  

 

Project in de buurt van Madrid: Trabensol  (maar in dit geval alleen co-

wonen voor senioren, terwijl ESPADEVIDA ook jongere mensen van 

over heel Europa wil betrekken)  
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Afgezien van het comfort van uw eigen huis, heeft u de volgende 

voordelen: 

 

 

 gemeenschappelijke Club ruimtes, eetkamer met keuken, Club 

lounge, sportcenter, wellness, sauna en verwarmd zwembad                                            

  verschillende Club services die worden samengesteld door de 

gemeenschap 
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Het ESPAcioDEVIDA-Huis voor de 50+-Generatie  

is compleet georganiseerd  door het regionale ESPADEVIDA bedrijfsteam, 

dat onder andere een Promotor en Makelaarskantoor bevat, evenals een 

Club Forum manager, die het etablissement coördineert via het CLUB 

FORUM  

 

          Dit informatieve platform via het internet zorgt ervoor dat we   

geïnteresseerde cliënten van alle locaties die op zoek zijn naar 

een nieuw huis in Spanje, kunnen coördineren 
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In eerste instantie kunnen cliënten die geïnteresseerd zijn, zichzelf registreren 

op een speciaal internet platform, het ‘CLUB FORUM-Meeting Point’. Op deze 

manier kunt u vanaf het vroegste punt van ontwikkeling betrokken zijn bij de 

sleutelaspecten  van het project, en kunt u uw toekomstige buren al ruim 

voordat u verhuist, ontmoeten.  

 

Het ESPADEVIDA Club Forum  

 

Gemeenschappelijk virtueel ontmoetingspunt per eerste registratie, 

informatieve uitwisselingen en coördinatie van de etablissement 

procedure. 
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Anders dan bestaande co-wonen projecten, zijn het constructie project en de 

gezamenlijke ruimtes al voltooid door het ESPADEVIDA ontwikkelingsteam. 

Daardoor geeft het Club Forum de potentiële kopers de kans om actief deel te 

nemen aan deze ontwikkelingen. 

Het eerste project van zijn soort in dit gedeelte van Spanje 

= 

Grote significante invloed op de regio en omliggende dorpen 

= 

Trekt nieuwe kwaliteitsbedrijven aan in deze buurt 

 

Waar deze projecten zijn geïmplementeerd, kunt u de invloed in de filosofie en 

toekomstige ontwikkelingen in omliggende gebieden goed waarnemen. 
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Het ESPADEVIDA Business-Development Team 

 

Exclusieve verkoop, inclusief coördinatie van regionale en international 

coöperatieve makelaars: Mojácar Estates  

         

Indien geïnteresseerd in meer informatie over de ESPADEVIDA Club Forum 

Manager, de Promotor van de ESPADEVIDA APPARTEMENTEN GALERIJ en de 

ontwikkelaar van ESPADEVIDA, neem een kijkje in het ESPADEVIDA GALERIJ 

HANDBOEK via:-  

www.espadevida.com 

 

 info@mojacarestates.com    

www.mojacarestates.com  

http://www.espadevida.com/
mailto:info@mojacarestates.com

