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15Costa Blanca

Het Nederlands Business Centrum
Spanje is er voor Nederlanders en
Belgen. Het beschikt over een totale
oppervlakte van 600 m2 kantoor-
ruimte, waarin acht tot tien bedrij-
ven over een eigen kantoorruimte
zullen kunnen beschikken en waar
er een grote mogelijkheid voor
andere bedrijven bestaat om
middels flexplekken tijdelijk gebruik
te maken van de voorzieningen in
het gebouw. Het centrum beschikt
verder over gemeenschappelijke
vergaderruimtes en een presentatie-
ruimte voor ongeveer 70 personen.
Men vindt hier op één locatie alle
noodzakelijke specialisten voor juri-
dische en economische vraagstuk-
ken. Alle bedrijven zijn volledig
tweetalig en zijn specialist op hun
vakgebied met jarenlange ervaring
in de Spaanse fiscaliteit, wetgeving
of ander vakgebied en kennen
Spanje als geen ander. In het busin-
ess centrum zijn te vinden: een
advocatenkantoor, een boekhoud-
kantoor /fiscaal adviseur, een speci-
alist in erfrecht en afwikkeling van
nalatenschappen, een Nederlandse
notaris, een verzekeringenkantoor,
een makelaar, een architect en een
vertaalbureau. Verder zal er een gro-

te ruimte beschikbaar zijn voor
bedrijven die met regelmaat in de
Costa Blanca opereren, maar die
hier (nog) geen vaste vestiging heb-
ben. Deze bedrijven kunnen gebruik
maken van de ‘flexplekken’, twintig
volledig ingerichte werkplekken met
alle kantoorvoorzieningen. (zie
http://nbcspanje.nl/) 
Burgemeester Cano prees Erik de
Haan om zijn doorzettingsvermo-
gen en zei in zijn toespraak onder-
meer: ‘Naast het complex komt een
orthodoxe kerk, de grootste van
Spanje, het zal voor bezoekers een
herkenningspunt voor het business-
centrum betekenen.’  De heer Dink
de Vries begon zijn toespraak met:
‘Je moet wel lef hebben om zo’n
groot project te openen op vrijdag
de dertiende’. Hij is een studievriend
van Erik de Haan en hoewel hun
wegen zich scheidden zijn ze elkaar
nooit uit het oog verloren. Dick
Wolff, voorzitter van de Nederlandse
Business Club Costa Blanca, sprak
uitgebreid over het unieke van dit
gebouw. Alle leden en veel oud-
leden van de NBCCB waren aanwe-
zig en veel van hen ook betrokken bij
dit project. 

Nederlands Business Centrum Spanje

Een unieke bundeling van gespecialiseerde bedrijven op het gebied

van met name juridische- en economische voorlichting voor

Nederlandstaligen.

Bent u ook zo nieuwsgierig naar wat het Nederlands Business

Centrum Spanje voor u kan betekenen? Kom dan vrijdag 3 november

naar de open dag. Van 11:00 tot 17:00 uur bent u van harte welkom

om kennis te maken met de gevestigde bedrijven tussen 13:00 en

15:00 een tapita de paella.

De open dag van het Nederlands Business Centrum Spanje wordt

gehouden aan de calle de Benlliure nummer 2, direct achter de Aldi

in La Nucia.

De open dag van het Nederlands Business Centrum Spanje,

….waar alle specialisatie samenkomt……

Uniek initiatief van Erik de Haan van Kompas Consulting

Ambassadeur Mathijs van Bonzel opent Nederlands
Business Centrum Spanje Erik de Haan dankte in zijn

toespraak vooral zijn echtge-
note en kinderen die hem
gesteund hebben in de moei-
lijke tijden die de realisering
van zijn ideeën meebracht.
Hij dankte ook alle deelne-
mers die vertrouwen in hem
hadden waardoor dit tot stand
kon komen. Erik zei onder
meer: ‘I have a dream en van-
daag is die verwezenlijkt. Mijn
plan was een klein kantoor
maar de plannen groeiden
maar door. Het gaat ook niet
alleen om dit pand maar om

het totale idee van de dienst-
verlening die hier kan plaats-
vinden.’ Na de openingshan-
deling door de ambassadeur

volgde een rondgang door het
gebouw en een receptie die
goed voorzien was van hapjes
en drankjes.

V.l.n.r. Dick Wolff, Dink de Vries, Mathijs van Bonzel, Bernabé Cano, Eric
Durieux en Erik de Haan.

LA NUCIA. Vrijdagmiddag 13 oktober opende de Nederlandse ambassa-
deur Mathijs van Bonzel het splinternieuwe 600 m2 grote Nederlands
Business Centrum Spanje. Hij werd geassisteerd door burgemeester
Bernabé Cano, wethouder Bart Gommans en consul Eric Durieux.
Eregasten waren de voorzitter van de businessclub NBCCB Dick Wolff en
de heer Dink de Vries, coördinator Netherlands Business Support Offices
bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In aanwezigheid van een
groot aantal genodigden en belangstellenden werd het moderne complex,
een initiatief van Erik de Haan van Kompas Consulting, in gebruik geno-
men. 


