


ALLE VERZEKERINGEN 

BEGELEIDING BIJ 

BELASTINGEN - FISCALITEIT 

JURIDISCHE BIJSTAND 

VERTALINGEN 

THUISVERPLEGING 

EN NOG VEEL MEER 

*Verzekeringen afsluiten kan iedereen, U met raad en

daad bijstaan zodat U juiste verzekering afsluit en U

helpt bij problemen is specialistenwerk

*Onze ervaring - sinds 1983 - als in Belgie gediplomeerd

verzekeringsmakelaar en vele jaren Spanje ervaring

is Uw garantie.

*Wij hebben ons eigen 24/24 uur noodnummer in het

Nederlands.

*Alfe verzekeringen zoals auto, moto, caravan, woning,

appartement, gemeenschap, reís, Privaat ziekte (DKV),

uitvaart .... En polissen mogelijk in Nederlands 

*Aan- en verkoop van eigendom in Spanje

*Testa menten - overlijdens

*Schenkingen

ADVIES AANGEPAST AAN UW LAND VAN HERKOMST

*Omzetten nutsvoorzieningen

*Aanvraag Residencia, NIE-nummer, invoer auto ...

*Berekening, opmaak en aangifte model 210:

Belastingen Resident eigenaar in Spanje

*Aangifte belastingen RESIDENT in Spanje

*lndien nodig met advocaat om U te verdedigen voor de

Rechtbank

Wij spreken Nederlands, Frans, Duits, Engels en natuurlijk 

Spaans 

*Met onze eigen Vlaamse verpleegkundige

*Onder het advies "JULLIE DE ZON WIJ DE PROBLEMEN"

staan wij 24/24 ter beschikking van onze klanten om

te helpen bij kleine of grotere problemen.

"EC HELPDESK" 

Avd Dr. Mariano Ruiz 3 local bj izq 03183 Torrevieja (Playa de Los Locos) 

Tel +34 965 70 51 09 info@ec-helpdesk.com www.ec-helpdesk.com 

Kantoor: maandag tot vrijdag van 9 - 15 uur of na afspraak (indien gewenst komen we bij U thuis) 

https://www.ec-helpdesk.com


https://www.facebook.com/magazine.ole.espana/
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Dien je een testament in Spanje 

regelmatig te laten nakijken? 

Je Nederlands rijbewijs verlopen 7 

De geschiedenis van de Spaanse vlag. 

Bellen aan stuur is duur in Spanje. 

Eieren gezond of niet !? 

Costa Blanca, toeristisch 

Een beetje Spaans leren: FRUTAS 

lnkomsten belastingen te betalen in mei 

Je lichaam schenken aan de wetenschap. 

Wat te doen bij steek tijgermug. 

Hoe je wapenen tegen geheugenverlies 

door de ouderdom 

Sluiting ITV (technische keuring auto's) 

wat nu 7 

TE HUUR van particulieren 

TE KOOP van particulieren 

Opschorten van je autoverzekering? 

https://www.ole-espana.com








https://www.emailmeform.com/builder/form/Mt8anau1RbcP6d60m
https://www.emailmeform.com/builder/form/5iEHB30d21WZYA2b0e
https://www.emailmeform.com/builder/form/0dBAILq44NaJfp02UaK1G2Fa
https://www.emailmeform.com/builder/form/z9wI2El5WayvrQjc6Bec6iFe
















https://www.emailmeform.com/builder/form/1lVAIn3h76ep
https://www.emailmeform.com/builder/form/C5rZ9Btfym6Q7i
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http://www.coblavastgoed.com




http://www.stralings-warmte.com
https://www.emailmeform.com/builder/form/9KaeroDELs0zAxc3e




https://youtu.be/e8JQfPSeGh8














https://www.emailmeform.com/builder/form/Nc7L8b8pR01XeW4M























































