
Uw vertrouwde advocaat 

First Legal Services, een gevestigde waarde in de 

immowereld, een individueel advocatenkantoor met 

kantoren in de regio van Murcia en Alicante onder 

leiding van Meester Antonio Cano Serrano, een 

gespecialiseerd team van juristen en deskundig 

meertalig administratief personeel. 

Eigendoms- & verhuurrecht 

Denkt u eraan een eigendom aan te kopen, te 

verkopen of misschien te huren/verhuren?  Wij 

adviseren onze cliënten gericht op juridisch vlak in 

verstaanbare duidelijke verwoordingen en geven u 

raad over de verschillende stappen welke u dient te 

ondernemen zodat u niet voor onaangename en 

onverwachte verrassingen komt te staan.    

 

 

 

Meester Antonio Cano Serrano 

 

 

 

Fiscaliteit 

Heeft u ook al ondervonden dat het als buitenlander niet altijd evident is om uw administratieve zaken op 

orde te stellen?  Elk land heeft zijn eigen wetgeving en te volgen procedures, het kan enorm veel 

frustratie opwekken als u niet juist op de hoogte bent van welke stappen u dient te ondernemen.  De 

berekening van uw jaarlijkse belasting als resident of niet-resident, wij zijn er om u daarin bij te staan en u 

stap voor stap door het proces te loodsen zodat het voor u duidelijk en stressvrij blijft. 

 

  

 

First Legal Services 
Avda de Balsicas 6A bajo – 30720 San Javier (Murcia) 

info@firstlegalservices.es 



 
  

Hulp in administratie en 

verzekering 
Alle administratieve zaken aangaande uw identiteit 

(NIE en/of residentschap), aansluitingen/contracten 

voor de nutsvoorzieningen water(afval)-elektriciteit-

gas, domiciliëringsaanvragen, het openen van een 

Spaanse bankrekening, het afsluiten van een op 

maat berekende verzekeringspolis, de betalingen van 

uw kadastraal inkomen, informatie en verduidelijking 

over de briefwisseling die in uw brievenbus valt zoals 

bijvoorbeeld het verslag van de 

gemeenschapsvergadering.  Kortom is er u iets niet 

helemaal duidelijk… loop geen risico tot een 

afsluiting of het blokkeren van uw rekening. 

 

 

 

                                    Mieke Van der Eyken 

 

 

Erfrecht, het testament, de 

successierechten 

Is het nog nodig om een testament te laten opmaken voor 

uw eigendom(men) in Spanje?  Ja, voor uw nabestaanden 

zal dit zeker een hoop problemen besparen indien u dit 

voorzien heeft.  Wanneer er een testament werd 

opgemaakt bent u altijd zeker dat het nalatenschap enkel 

naar uw geliefden gaat.  Ieder testament is geregistreerd in 

een centraal register in Spanje zodat de nabestaanden 

zich kunnen informeren bij elk notariaat en het 

nalatenschap kan opgevraagd worden.  Voor de 

erfgerechtigden is het een zware moeilijke periode, daarom 

zijn wij er om ze hierin bij te staan.   

De Spaanse Rechtbank 
Heeft u een geschil met de verzekering, de 

buurman, de verhuurder of was u betrokken 

in een verkeersongeval waarbij twijfels 

ontstaan?  Uiteraard gaan wij altijd eerst 

trachten te bemiddelen om te vermijden dat 

er hoge kosten ontstaan, maar indien nodig 

zullen wij u het beste advies geven en zijn wij 

tevens bevoegd om uw belangen te 

verdedigen tegenover de tegenpartij in de 

Spaanse Rechtbanken.  

 

 

 

Contacteer ons vrijblijvend voor een afspraak, wij komen, indien gewenst, ook tot bij u thuis: 

Antonio Cano Serrano & Mieke Van der Eyken 

e-mail: info@firstlegalservices.es Tel BE: 0032 (0)475 54 03 13 Tel ES: 0034 868 064 237 


	Uw vertrouwde advocaat

