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Een woord vooraf

Valencia blijft verrassend!

Herken je het gevoel dat je toch altijd maar weer terug wil 
gaan naar de regio Valencia? Veel zonuren, gastvrije inwoners, 
op slechts 2 uur en 15 minuten vliegen vanaf Nederland, heer-
lijke stranden, gezellige steden, knusse dorpjes, spectaculaire 
natuurgebieden, gastronomische diversiteit, een relaxte sfeer... 
Kortom een heerlijke plek om terug te komen en/of langer te 

blijven. 

Of je er nu overnadenkt om een tweede huis te kopen, er voor 
altijd wil blijven, een tijdje wil gaan werken, je eigen bedrijf wil 

starten of stage wil gaan lopen, één ding is zeker, er dient dan 
het één en ander te worden geregeld. Aangezien niet alle in-
formatie even makkelijk te vinden is (soms niet up to date, dan 
weer onvolledig, in het Valenciaans of Spaans) hebben we 

(Verrassend Valencia in samenwerking met Vertrek naar Spanje) 
een handige gids samengesteld. 

Naar ons idee is ook één van de voordelen van deze gids 
dat er meer diepgang is. Zo krijg je niet alleen heel ‘basic’ wat 
uitleg, maar ook juist de praktische weblinks naar formulieren, 

adressen, websites etc. staan erin vermeld. 



Misschien dient de wonen, werken of studeren in de regio Va-
lencia gids slechts ter oriëntatie, maar wie weet kan je hiermee 

ook echt daadwerkelijk aan de slag gaan om je mogelijke 
dromen/plannen/ideeën te verwezenlijken. 
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Handig
- Klik op het paginanummer in de inhoudsopgave en 

ga direct naar het gekozen hoofdstuk.
- Weer terug naar de inhoudsopgave? Vanaf elke 

pagina kan je op de info button klikken. Zo navigeer je 
direct naar de inhoudsopgave!

- Wanneer een woord op deze manier staat aange-
geven, is het een klikbare link en heb je er internet voor 

nodig.
- Wanneer een woord op dezelfde manier is aange-
geven, maar dan in het oranje, is dit ook een klikbare 

link, maar waar je geen internet voor nodig hebt.



Waarom wonen 

in Valencia
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Wanneer je dat wil doen, komt daar het een en ander bij kijken. 
Wil je een woning huren of misschien wel kopen? Of misschien wil 

je overwinteren? Welke regeltjes horen hierbij? 

Permanent wonen in de regio Valencia
Het hele jaar wonen in deze prachtige regio, dat klinkt toch 
geweldig? Er komt heel veel kijken bij deze grote stap. Je zal 

een huis gaan kopen of huren, misschien verbouwen of uitbou-
wen, je hebt waarschijnlijk een auto nodig en er zal een heel 

nieuw leven starten. Je laat je familie en vrienden achter en een 
avontuur begint. Een nieuw land, een nieuwe stad, nieuwe buren 

en nog veel meer nieuws. Gelukkig word je dankzij dit e-book 
niet direct in het diepe gegooid en krijg je veel handige tips en 

voorbereidingen mee. 

Maar... je krijgt er gelukkig ook ontzettend veel voor terug! Van 
april tot en met oktober heeft de regio Valencia een aan-

gename temperatuur. En... het zal er in een heel groot deel van 
de regio niet sneeuwen (met een hele kleine mini kans daar 

gelaten)! Daarnaast kent deze regio nog steeds die heerlijke, 
rustige, relaxte Spaanse sfeer. Wellicht dat het in de zomer-
maanden wat drukker met toeristen is, maar die relaxte sfeer 
sfeer blijft hangen en jij zal de leukste, gezelligste spots leren 

kennen, als een echte local!

Het is in deze regio ook in het laagseizoen prima vertoeven. De 
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Over Valencia

Over Valencia
Strand, cultuur, geschiedenis, gastronomie, een geweldige 
omgeving, vriendelijke locals... Dat is de regio Valencia! Wij 
begrijpen het dus helemaal dat je graag in zo’n paradijsje 

zou willen wonen, misschien tijdelijk, maar wellicht wel perma-
nent! In dit hoofdstuk lees je iets meer over Valencia.

Comunidad Valenciana
Valencia  is de  naam  voor  de  stad 
Valencia, maar ook voor de provincie 
en de regio.  De regio  Valencia  heet 
Comunidad   Valenciana  en  bestaat 
uit drie provincies: Alicante (hoofdstad 
Alicante),      Castellón      (hoofdstad 
Castellón de  la  Plana)  en  Valencia 
(hoofdstad Valencia). In elke provincie 
vind   je  weer   ontzettend  veel  leuke 
steden   en  dorpjes.  De regio  is  één 
van  de   zeventien  autonome  regio’s 
van Spanje.

De provincie Alicante telt ongeveer 1.7 miljoen inwoners, Cas-
tellón bijna 550.000 en in de provincie Valencia wonen bijna 2.5 
miljoen mensen. Dat is dus ongeveer 5 miljoen mensen die in de 

Castellón

Alicante

Valencia
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bedrijf wat biedt en wat de prijzen zijn! 

Handig om te doen:
1. Maak een schatting van de inboedel in m³ die je wil verhuizen;
2. Vraag offertes aan bij bovenstaande bedrijven of gebruik de 

offerte vergelijker;
3. Pak de bezittingen in (let op: soms kan een verhuisbedrijf dit 

voor je doen of stellen ze materialen beschikbaar);
4. Sla de bezittingen tijdelijk op of laat het verhuisbedrijf je spullen 

vervoeren.

Zelf met de auto spullen meenemen
Wellicht wil je liever zelf wat spullen meenemen om kosten te be-

sparen. Dit kan natuurlijk, bijvoorbeeld met een aanhangwagentje 
en je eigen auto. Zo heb je ook direct je eigen auto in de regio, 
mocht je je auto willen invoeren. Hoe je de auto kan invoeren en 


