
1                                                                                                                                                              Woonwinkel Regio Tielt - Markt 13 - 8700 Tielt - Tel: 051 42 81 81 

Te huur appartementen 
update 19 juli 2017 
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http://www.immoweb.be/
http://www.vlan.be/
http://www.zimmo.be/
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Te huur appartementen 

Dentergem 

Straat Prijs Slp Omschrijving Immokantoor Foto Url 

Mandelstraat 3 490 2 Inkomhal met gastentoilet, zeer ruime en lichtrijke woonkamer met 

zit- en eetgedeelte. Open ingerichte keuken. Keuken voorzien van 

elektrisch fornuis, dampkap, spoelbak met afdruipplaat en 

inbouwkoelkast. 2 slaapkamers. Badkamer met douche, lavabo en 

aansluiting wasmachine. Extra berging op het gelijkvloers. 

Mogelijkheid tot bijhuren van garage. 

Optimmo Wakken 

 

LINK 

 

 

Hugo 

Verrieststraat 4 

510 1 Inkom met gastentoilet, gezellige en lichtrijke leefruimte, aparte 

ingerichte keuken, badkamer met ligbad en douchewand, 

lavabomeubel, wasplaats/berging, 1 ruime 

slaapkamer.Autostaanplaats in een gemeenschappelijke garage.Lift 

aanwezig in het gebouw. 

Optimmo Wakken 

 

LINK 

Wapenplaats 20 525 2 Knus appartement met leefruimte, ingerichte keuken met 

ontbijthoek, kelder. Apart toilet, 2 slaapkamers waarvan één grote 

en één kleinere. Badkamer met douche, dubbele lavabo en hier zit 

ook de aansluting voor wasmachine.Syndic inbegrepen in de 

huurprijs 

 

Optimmo Wakken 

 

LINK 

Deinzestraat 7 545 1 Inkomhal met inbouwkasten, ruime lichtrijke leefruimte, moderne 

ingerichte keuken met bijhorende toestellen. Ingerichte badkamer 

met ligbad, lavabomeubel, toilet, 1 ruime slaapkamer met 

inbouwkasten, wasruimte of eventueel kleine 

bergruimte/slaapkamer. Het appartement heeft nog een aparte 

buitenberging en 2 autostaanplaatsen. Geen syndickosten! 

Optimmo Wakken 

 

LINK 

http://www.zimmo.be/nl/wakken-8720/te-huur/appartement/FRH4F/?search=e09fce9542447c360f27ca48baa26c9d
http://www.zimmo.be/nl/wakken-8720/te-huur/appartement/G5M23/?search=e09fce9542447c360f27ca48baa26c9d
http://www.zimmo.be/nl/wakken-8720/te-huur/appartement/G6IE4/?search=e09fce9542447c360f27ca48baa26c9d
http://www.zimmo.be/nl/oeselgem-8720/te-huur/appartement/GCX70/?search=e09fce9542447c360f27ca48baa26c9d
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Wontergemstraat 

59 a 

554,9

8 + 

60 

euro 

2 Ruime living, Open keuken, 2 slaapkamers, Badkamer met apart 

toilet, 2 bergingen, Zonnewering, Alles voorzien van gordijnen en 

overgordijnen, Dubbele parkeerplaats in kelderverdieping, Alle 

comfort, Oppervlakte : 108 m², 01 mei vrij , EPC 236 kWh/m² 

UC902709, Huurprijs : 554.98€, Provisie syndic 60€ 

Immo Cova 

 

LINK 

Brugstraat 3 600 2 Inkomhal met apart toilet, grote lichtrijke leefruimte met zit- en 

eethoek en twee terrassen, halfopen volledig ingerichte keuken met 

eethoek, 2 bergingen, 2 ruime slaapkamers, ingerichte badkamer 

met dubbele lavabo, ligbad en douche, kelder en grote garage in de 

kelderverdieping. 

Optimmo Wakken 

 

LINK 

http://immo.vlan.be/nl/Detail/Appartement/te-huur/8720/Dentergem/(RAG29928)?r=s_37cf1d204f0af33b4f28b5e448eb64b0a1770b1e
http://www.zimmo.be/nl/oeselgem-8720/te-huur/appartement/GAUO3/?search=e09fce9542447c360f27ca48baa26c9d
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Te huur appartementen  

Meulebeke 

Straat Prijs Slp Omschrijving Immokantoor Foto Url 

Tieltstraat 1 505 + 

30 

2 Meulebeke centrum: Centraal gelegen ruim zonnig appartement op 

de eerste verdieping met veel lichtinval bestaande uit 2 ruime 

slaapkamers en ruime living, aansluitende verzorgde keuken met 

kleine berging. Vernieuwde badkamer met massagedouche. Gem. 

fietsenstalling en berging. Recent geschilderd en behangen. 

Instapklaar. Gunstige prijs. Wordt verhuurd voor langere periode. 

Onmiddelijk vrij!! EPC 334 UC VP 505 + 30 € gem lasten INFO OF 

CONTACT 0478/ 66 67 22 

Immo ‘t Veld 

 

LINK 

Bonestraat 1 bus 

101 

540 + 

50 

2 Een uiterst knus, instapklaar, gezellig appartement op het 1ste 

verdiep met grote garage (Tieltstraat) en een klein zuidgericht 

terrasje (vooraan). Indeling: Inkom - grote living (CV gas) - 

ingerichte keuken met aansluitend grote berging - badkamer (bad 

& lavabo) - apart gastentoilet & 2 slaapkamers. Vrij 15/10/2017. 

540 / per maand (+50 syndickosten). 

Vastgoed Ann 

Nemegeheer 

 

LINK 

Oostrozebekestraat 

65/2 

550 3 --> Een geschilderd appartement op de eerste verdieping, 

bestaande uit : --> Living - keuken - hal - badkamer (ligbad) - 

apart toilet - 3 slaapkamers - terras met aansluitend kleine berging 

--> Autostaanplaats (overdekt) - kelderberging --> EPC 137 

kWh/m² (UC 1098507) --> 550€/maand (syndic inbegrepen) --> 

Vrij 1 april 2017 

Vastgoed Anbra 

 

LINK 

http://immo.vlan.be/nl/Detail/Appartement/te-huur/8760/Meulebeke/(RAC68416)?r=s_60c2a509d7a2634ad9104da6a748f4a6e99e42b1
http://immo.vlan.be/nl/Detail/Appartement/te-huur/8760/Meulebeke/(RAF67295)?r=s_60c2a509d7a2634ad9104da6a748f4a6e99e42b1
http://www.zimmo.be/nl/meulebeke-8760/te-huur/appartement/FN7RQ/?search=177965a421489653a18acdbbc53c1e48
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Astridlaan 44 600 1 Een volledig geschilderd nieuwbouw gelijkvloers appartement met 

koer in centrum van Meulebeke 

Gelegen op wandelafstand (1 min.) van de Markt & naast 

supermarkt OKAY 

64,84 M² bewoonbare oppervlakte (exclusief afmetingen inkomhal) 

- bouwjaar 2016 

Garage met automatische sectionale poort (rechtstreekse toegang)  

Buiten: koer (23,10 M²) 

Appartement: inkomhal - berging - toilet - living met deels open 

ingerichte keuken - wasruimte - slaapkamer – badkamer 

EPB 130.74 kWh/m²jaar (37007-G-

2013_201/EP05052/H284/D01/SD003) 

600€/maand 

Onmiddellijk beschikbaar 

Vastgoed Anbra 

 

LINK 

 

http://www.zimmo.be/nl/meulebeke-8760/te-huur/appartement/G9DC8/?search=177965a421489653a18acdbbc53c1e48
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Te huur appartementen 

Pittem 

Straat Prijs Slp Omschrijving Immokantoor Foto Url 

Kolonel 

Naessensstraat 16 

bus 02.02 

550 2 Egem (Residentie Annabel) Op wandelafstand winkel en dorpsplein 

Egem: Een instapklaar geschilderd appartement op het 2de verdiep 

met autostaanplaats (nummer 6) achter gesloten poort 

(automatische crawfordpoort met zender). 

Bouwjaar 2010 - 97.51 M² totale oppervlakte. 

Indeling: Bergruimte - toilet - living met open ingerichte keuken - 2 

slaapkamers (CV-gas - laminaat) - badkamer (ligbad + douche) en 

terrasje (zon in de namiddag).550 / per maand (inclusief syndic). 

Vrij 1/06/2017. 

Vastgoed Ann 

nemegheer 

 

LINK 

Kerkstraat 12 bus 

2.1 

550 1 Nieuwbouw appartement gelegen op de 2e verdieping van een 

kleine residentie met slechts 3 appartementen. Gelegen pal in het 

centrum van Pittem. Volledig afgewerkt appartement met moderne 

keuken en badkamer. Met zonneterras achteraan. Het ganse 

appartement is geschilderd en voorzien van verlichting en 

gordijnen. Mogelijkheid om garage bij te huren. Prijs : 550 euro 

huur per maand. Geen syndickosten ! 

Geen huisdieren toegelaten. 

Immo Metex 

 

LINK 

http://immo.vlan.be/nl/Detail/Appartement/te-huur/8740/Egem/(RAF59467)?r=s_0182451c4e49381276f0328f645985c7d4d973c1
http://immo.vlan.be/nl/Detail/Appartement/te-huur/8740/Pittem/(RAG79487)?r=s_6f67a61b8bdbeb26698ae5e05755d5111cefed71
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Te huur appartementen 

Ruiselede 

Straat Prijs Slp Omschrijving Immokantoor Foto Url 

Markt 6 A 575 2 GELIJKVLOERSAPPARTEMENT OP MARKT IN RUISELEDE 

Appartement gelegen op het gelijkvloers. Leefruimte. Ingerichte, 

aparte keuken. Berging. Badkamer met ligbad en douche met 

scherm. Garage. Koertje. CV op elektriciteit. 

Huurprijs €575. Geen syndickosten. 

Onmiddellijk vrij. EPC 452 kWh/m² UC 1960224 

Immo Cova 

 

LINK 

Kasteelstraat 575 2 Dit mooie appartement is gelegen in het hartje van Ruiselede, op 

wandelafstand van alle winkels en dichtbij invalswegen. Indeling als 

volgt: inkomhal met ruime aparte berging, op de eerste verdieping 

bevindt zich een lichtrijke aangename leefruimte bestaande uit 

salon, eetplaats en volledig geïnstalleerde open leefkeuken. 

Douchekamer met lavabo. Apart toilet. Op de tweede verdieping 

bevinden zich 2 ruime slaapkamers. Huurprijs 575 euro per maand 

- geen algemene kosten! Contacteer ons vrijblijvend voor een 

bezoek ter plaatse. 

Vastgoed Depauw 

 

LINK 

http://immo.vlan.be/nl/Detail/Appartement/te-huur/8755/Ruiselede/(RAG55756)?r=s_b1d81387d649b7fd3a0040b2db6e1e3920e81222
http://www.zimmo.be/nl/ruiselede-8755/te-huur/appartement/GDGOY/?search=2d622e92250279d3a3a746f9cc29e8d0
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Te huur appartementen 

Tielt 

Straat Prijs Slp Omschrijving Immokantoor Foto Url 

Kortrijkstraat 60 / 

bus 3 

280  Deels gemeubelde kamer, gelegen in het centrum van Tielt, 

bestaande uit: - slaaphoek - eigen badkamer (douche, lavabo en 

toilet) - gemeenschappelijke keuken (frigo, kookplaten, dampkap, 

micro) Beschikbaarheid = te bespreken. CV op aardgas. Forfaitair 

maandelijks bedrag van 120 euro, dit o.m. voor verbruik water, 

aardgas, elektriciteit en gemeenschappelijke kosten. Geen 

huisdieren toegelaten. Slechts verhuurbaar aan één persoon. 

Immo Bauwens  LINK 

Stationsplein 3 bus 

19 

400 1 Living met open, ingerichte keuken, badkamer met douche, lavabo 

en toilet, één slaapkamer en kelderberging 

Bewoonbare oppervlakte 47 m² 

Vrij vanaf september 2017! 

Immo Vlaemynck 

 

LINK 

Kerkstraat 20/B2 420 1 Instapklaar éénslaapkamerappartement in een centraal gelegen 

woning. Living, keukentje, badkamer, aparte slaapkamer. Dubbel 

glas, CV en zeer gunstig EPC! 

Vastgoed De Ark 

 

LINK 

Kortrijkstraat 

115/B4 

430 1 Centraal gelegen verzorgd appartement op de tweede verdieping 

(geen lift aanwezig). Indeling: inkom, living, keuken, toilet, 

badkamer (met ligbad en lavabo), 1 slaapkamer, balkon met 

berging. Er is een gemeenschappelijke fietsenberging aan de 

overkant van de straat in een gemeenschappelijke garage. Lees 

meer 

Vastgoed De Ark 

 

LINK 

http://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/GGLFZ/?search=17fb1b0aabe7f1ffdcad01eb468b35c0
http://immo.vlan.be/nl/Detail/Flat---Studio/te-huur/8700/Tielt/(RAG63949)?r=s_d06233d255d9f2fe301db463e654fbdcca406cc6
http://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/GA4I0/?search=17fb1b0aabe7f1ffdcad01eb468b35c0
http://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/GCFP0/?search=17fb1b0aabe7f1ffdcad01eb468b35c0
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Rameplein 7 1 450 1 Appartement in het centrum van TIELT 

eerste verdiep, Living, Keuken, Berging, Badkamer met ligbad, Een 

slaapkamer, Verwarming op aardgas, Onmiddellijk vrij  

450€ 

epc 158 kWh/m² - UC 1820672 

Immo Cova 

 

LINK 

Felix D'Hoopstraat 

42 / bus 5 

450+

30 

1 Gezellig appartement gelegen te Tielt en in de nabijheid van slager 

en bakker. Indeling: - inkom - leefplaats - open ingerichte keuken 

(oven, kookplaten, dampkap) - 1 ruime slaapkamer - badkamer 

(douche, toilet, lavabo) - berging / wasplaats Beschikbaarheid = 

onmiddellijk CV op aardgas. Geen huisdieren toegelaten. Provisie 

gemeenschappelijke kosten = 30 euro/maand. EPC-score = 122 

kWh/m² (uc 1832001) 

Immo Bauwens 

 

LINK 

Beernegemstraatg3

1jbus6 

450 + 

30 

 Mooie, recente studio met slaaphoek (50m²), op de 2de verdieping 

van de moderne Res. Waaienberg, rustig en centraal gelegen in 

Tielt vlakbij alle handelszaken, scholen, openbaar vervoer (station, 

bushalte). Indeling: inkomhal, apart toilet met handwasje, 

leefruimte met zit- en eethoek, open (volledig ingerichte) keuken, 

berging, badkamer met ligbad/douche en meubel en een 

slaaphoek. CV op gas, dubbele beglazing, lift, … . Er is ook een 

gemeenschappelijke parking. Syndickosten: € 30/maand. 

Vastgoed Madou 

Ieperstraat 7  

8700 -  Tielt 
 

LINK 

Krommewalstraat 

40 

460 + 

15 

2 Centraal gelegen appartement in 2 niveaus aan de overkant van 

het Sint-Andriesziekenhuis. NIVO 1 (bereikbaar via een buitentrap 

aan de achterkant van het gebouw): ingerichte open keuken, 

leefruimte, slaapkamer of bureeltje, berging, apart toilet, ingerichte 

badkamer. NIVO 2: tweede ruime slaapkamer. Centrale 

verwarming. Provisie : 15 euro per maand. Geen lift. 

Vastgoed De Ark 

 

LINK 

http://immo.vlan.be/nl/Detail/Appartement/te-huur/8700/Tielt/(RAE70420)?r=s_7020c7e979f05a4188c125e799f9465d1c9e1a35
http://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/GBTYD/?search=17fb1b0aabe7f1ffdcad01eb468b35c0
http://www.immoweb.be/nl/zoekertje/flat-studio/te-huur/tielt/8700/id7073616
http://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/FM4EX/?search=17fb1b0aabe7f1ffdcad01eb468b35c0
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Kortrijkstraat 108 / 

B2 

460 + 

25 

 Instapklaar appartement gelegen op 1e verdieping in centrumstraat 

van Tielt. Indeling : inkom, toilet, 1 slaapkamer, badkamer met 

ligbad en lavabomeubel. Living met open keuken en berging. Lift 

aanwezig. Ideaal voor 1 persoon. Provisie : 25 euro per maand 

Vastgoed De Ark 

 

LINK 

Kortrijkstraat 130/4 475 3 Groot appartement (ca 110 m²) op de derde verdieping in 

stadscentrum. Indeling: inkomhall, keuken, living, 3 slaapkamers, 

badkamer, apart toilet en berging. CV op mazout. Kelder. Provisie 

(gemeenschappelijke kosten en verwarming) 60 euro per maand. 

Geen lift 

Vastgoed De Ark 

 

LINK 

MARKT 22 / Boite 490 1 Centraal gelegen hoekappartement op de eerste verdieping: inkom, 

toilet, grote en heldere living in parket (ruimte voor zithoek en 

eetplaats) met zicht op de Markt, ingerichte keuken. Er is 1 

slaapkamer met aansluitend badkamer met ligbad met 

douchewand, lavabomeubel en ruimte voor wasmachine. Eigen 

berging op het gelijkvloers. Geen gemeenschappelijke kosten. 

Vastgoed De Ark 

 

LINK 

Kortrijkstraat 12 / 

bus 1 

495 2 Zéér centraal gelegen duplex-appartement te huur, bestaande uit: 

VERDIEPING: - leefplaats - keuken (kookplaten, dampkap, frigo) - 

wasplaats - toilet ZOLDERVERDIEPING: - 2 slaapkamers - 

badkamer (toilet, douche, lavabo) Beschikbaarheid = 01 oktober 

2017 Geen gemeenschappelijke kosten. Electrische verwarming 

(accumulatie). Geen huisdieren toegelaten. EPC-score = 440 

kWh/m² (uc 1022984) 

Immo Bauwens 

 

LINK 

Kasteelstraat 144 495 3 Ruim appartement met 3 slaapkamers en terras. Vastgoed De Ark 

 

LINK 

http://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/GHDE3/?search=17fb1b0aabe7f1ffdcad01eb468b35c0
http://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/FYO5Z/?search=17fb1b0aabe7f1ffdcad01eb468b35c0
http://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/FPQN9/?search=17fb1b0aabe7f1ffdcad01eb468b35c0
http://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/FPQN9/?search=17fb1b0aabe7f1ffdcad01eb468b35c0
http://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/GIJX7/?search=17fb1b0aabe7f1ffdcad01eb468b35c0
http://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/G8N0V/?search=17fb1b0aabe7f1ffdcad01eb468b35c0
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Hulststraat 31/B5  495+

50 

 Verzorgd, goedgelegen appartement, dichtbij centrum. Indeling : 

hall met toilet en ingebouwde vestiairekast, badkamer met douche 

op ligbad en dubbel lavabomeubel, living in parket, gesloten 

ingerichte keuken, berging/wasplaats, 2 slaapkamers in parket. 

Kelderberging. Cv op aardgas. provisie 50 euro/maand. Lees meer 

Vastgoed De Ark 

 

LINK 

Stationstraat 18 490 1 Gelijkvloers, studio erboven verhuurd door zelfde eigenaar. Totaal 

gerenoveerd met architect 6 jaar terug. Gelegen tussen centrum en 

station. 25 meter diep. Alle voorzieningen-comfort en met 

fietsenberging bij inkom. Tweepersoons Slaapkamer met 

doucheruimte aan de achterzijde, rustig dus. Info 051/401725 

enkel tussen 19 en 20 UUR. Geen bijkomende info per mail. Alle 

dagelijkse 'shopping' direkt in de buurt, korte wandelafstand. Jong 

ontwerp! 

Prive persoon: 

051/40.17.25 

(tussen 19u-20u) 

 

LINK 

Kortrijkstraat 78 500 2 Bestaande uit:inkom met ruime leefruimte, keuken (dubbele 

gootsteen, kookplaat met dampkap, frigo, microgolf en oven), 

grote nachthal, badkamer (toilet, bad en lavabo) en 

berging.Bewoonbare opp.: 122 m²Onmiddellijk vrij! 

 

Vastgoed 

Vlaemynck 

 

LINK 

Steenstraat 9 500 1 Eén- slaapkamerappartement in het centrum van Tielt. Bestaat uit: 

Living, keuken (elektrisch fornuis, dampkap, gootsteen), berging, 

apart toilet, 1 slaapkamer en badkamer (bad en lavabo).Elektrische 

verwarming op nachttarief. Het gebouw is voorzien van een lift. 

Geen syndickosten!!Het appartement is onmiddellijk vrij! 

Vastgoed 

Vlaemynck 

 

LINK 

http://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/FS69P/?search=17fb1b0aabe7f1ffdcad01eb468b35c0
http://www.immoweb.be/nl/zoekertje/appartement/te-huur/tielt/8700/id4193328
http://immo.vlan.be/nl/Detail/Appartement/te-huur/8700/Tielt/(RAG67128)?r=s_cdc9e67ba564b3ed74e5af185896a2e43d3abd6d
http://www.immoweb.be/nl/zoekertje/appartement/te-huur/tielt/8700/id6523886
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Kortrijkstraat 106 510 + 

50 

 Verzorgd en gezellig appartement in het centrum van de stad, in 

een kleinschalige residentie op de tweede verdieping. Indeling : 

inkom, living met open keuken, 2 slaapkamers, apart toilet, 

badkamer met douche, lavabomeubel en voorziening wasmachine. 

Achteraan terras met bergruimte. Lift aanwezig. Provisie : 50 euro  

Vastgoed De Ark 

 

Link 

Stoktmolenstraat 

39 / bus 3 

525 2 Appartement op de eerste verdieping, bestaande uit: inkomhall, 

living, keuken, 2 slaapkamers, wc, badkamer met douche, 

gemeenschappelijke fietsenberging, kelderberging. Geen huisdieren 

toegelaten. Direct vrij. Huurprijs 525 euro/mnd (geen 

syndickosen). 

Vastgoed Sinnaeve 

(Ommeganstraat 4a  

8680 Koekelare) 
 

LINK 

Vredestraat18 bus6 525 1 1 slaapkamer, ruim bureau, living, badkamer met ligbad, douche & 

2 lavabo's, afzonderlijk toilet, ruime keuken, terras & berging - 

ondergronds: garagebox en aparte berging - voor meer info : 

0486/61.57.85 of david.danneels@gmail.com - Geen Immo aub. 

David Danneels 

0486/61.57.85 

 

 

LINK 

 530 + 

30 

2 Knus appartement met garage en terras en kelderberging - Ruim 

zongerichte living - Ingerichte keuken met oa vaatwasser - frigo - 

keramische kookplaat... - Badkamer met ligbad - dubbele lavabo - 

badkamermeubel - Twee slaapkamers - Berging - Afzonderlijke 

bering in de kelder - Individuele centrale verwarming op aardgas - 

Videofoon - Zonnig terras - Gemetselde garage - Gebouw met 

slechts acht appartementen - Fietsenberging - Onmiddellijk vrij - 

530€ - syndic 30€ - epc 235 kWh/m² - UC 1912727 

Immo Cova 

 

LINK 

http://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/G73SO/?search=17fb1b0aabe7f1ffdcad01eb468b35c0
http://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/GC78A/?search=17fb1b0aabe7f1ffdcad01eb468b35c0
http://www.immoweb.be/nl/zoekertje/appartement/te-huur/tielt/8700/id5459757
http://www.immoweb.be/nl/zoekertje/appartement/te-huur/tielt/8700/id6856091
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Neringenstraat 1 530 + 

30 

2 In de gezellige dorpskern van Kanegem vinden we dit ruime 2-

slaapkamerappartement. Het appartement bevindt zich op de 

eerste verdieping en omvat een inkomhal, ruime woonkamer met 

zicht op de kathedraal van Te Lande, open keuken ingerichte 

keuken met aanpalende berging, badkamer met lavabo en ligbad, 2 

ruime slaapkamers en een apart gastentoilet. Dit appartement 

beschikt tevens over een private kelderberging. Er is een afgesloten 

garage bij te huren aan 30,00 EUR per maand. Troeven: Lift 

aanwezig - Lichtrijk appartement - Rustig gelegen Maandelijkse 

syndickosten: 30,00 EUR - EPC in aanvraag 

Immo De Meester 

 

(Kortrijkstraat 1 

bus 1  

9800 Deinze) 

 

LINK 

Bruggestraat 1bus 

A 

535 3 Zeer centraal gelegen duplex-appartement bestaande uit: 

GELIJKVLOERS: - inkom - berging VERDIEPING: - leefplaats - open 

keuken (oven, kookplaten, dampkap, frigo) - toilet - badkamer 

(ligbad, lavabomeubel) - grote slaapkamer ZOLDERVERDIEPING: - 

grote overloop (eventueel bureelruimte) - 2 kinderkamers 

Beschikbhaarheid = 01 mei 2017. CV op aardgas. Geen huisdieren 

toegelaten. Geen gemeenschappelijke kosten. EPC-score = 431 

kWh/m² (uc 776905) 

Immo Bauwens 

 

LINK 

Aarsele 545 2 Appartement bestaande uit inkom, gastentoilet, berging, living, 

ingerichte keuken, badkamer met douche, 2 slaapkamers en een 

mooi terras. Lift aanwezig in het gebouw. Gelegen in het centrum 

van Aarsele 

Vastgoed Projecten 

Bvba 

Tieltsesteenweg 24  

9800 -  Deinze 

 

LINK 

Stokerijstraat 2 bus 

0001 

590 1 Nieuw te bewonen appartement bestaande uit inkom met 

gastentoilet, living met open keuken, berging, 1 slaapkamer, 

badkamer, terras en garage. Reeds geschilderd. Instapklaar. GEEN 

EXTRA KOSTEN. Onmiddellijk vrij. 

Vastgoed Projecten 

Bvba 

Tieltsesteenweg 24  

9800 -  Deinze  

LINK 

http://www.zimmo.be/nl/kanegem-8700/te-huur/appartement/G992W/?search=17fb1b0aabe7f1ffdcad01eb468b35c0
http://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/FXGEZ/?search=17fb1b0aabe7f1ffdcad01eb468b35c0
http://www.immoweb.be/nl/zoekertje/appartement/te-huur/aarsele/8700/id6981091
http://www.immoweb.be/nl/zoekertje/appartement/te-huur/tielt/8700/id7017112
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Kortrijkstraat 97 / B1 595 2 Zeer centraal gelegen, gezellig duplex appartement (1e en 2e 

verdieping) met aanganaam zuidgericht terras. Indeling Niveau 1: 

living (met zithoek en eetplaats), ongerichte open keuken, toilet en 

groot terras. Niveau 2: 2 slaapkamers en badkamer (met ligbad en 

lavabomeubel). Centrale verwarming op aardgas. Gelegen in volle 

centrum, nabijheid van winkels, openbaar vervoer, ...De ramen aan 

de straatkant worden nieuwe ramen dubbel glas. 

Vastgoed de Ark 

 

LINK 

http://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/FVQ97/?search=17fb1b0aabe7f1ffdcad01eb468b35c0
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Te huur appartementen 

Wingene 

Straat Prijs Slp Omschrijving Immokantoor Foto Url 

Waldreef 1 / A 415 1 Studio gelegen op de markt van Zwevezele. De studio bestaat uit: 

inkom op gelijkvloers met trap naar de studio. Op de eerste 

verdieping: woonkamer, keukenhoek en badkamer. Trap naar de 

tweede verdieping waar de slaaphoek is 

Vastgoed Centrum 

 

LINK 

Rickvoetweg 450 2 In het centrum van Zwevezele huisvest zich dit ruim appartement. 

Perfecte ligging dicht bij de markt. Op wandelafstand van bushalte 

en school. Rustige ligging op eerste verdieping boven garages. 

Het appartement is als volgt ingedeeld: Beneden; ruime inkomhal 

voor eventueel fietsen te plaatsen. Boven: gezellige woonkamer 

,aanpalende keuken,wasplaats,2 slaapkamers, Badkamer met 

ligbad ,lavabo en toilet.In de gang bevindt zich een grote 

ingebouwde kast. Geen syndic 

Particulier: via 

website contacteren 

 

LINK 

Lichterveldestraat 

13 

490 

 

1 Dakappartement in het centrum van Zwevezele. Gelegen op de 3de 

verdieping. Bestaande uit: open, ingerichte keuken, berging met 

aansluiting voor wasmachine, woonkamer, badkamer met ligbad, 

apart toilet en 1 slaapkamer. Op wandelafstand van de bushalte, 

lagere school, cultureel centrum en sportfaciliteiten.VRIJ 1 

NOVEMBER 2017 

Era vastgoed 

centrum 

 

LINK 

Schoolstraat 37 / B 525 2 Ruim appartement nabij het centrum van Zwevezele. Het 

appartement bestaat uit: inkom, ruime woon- eetkamer, keuken 

met berging, 2 slaapkamers, badkamer en ruim terras. Gelegen op 

wandelafstand van de Markt en winkels. School vlakbij.. 

Vastgoed centrum 

ERA 

 

Link 

http://www.zimmo.be/nl/zwevezele-8750/te-huur/appartement/G7W8P/?search=c24c55e03ca2742d527af6665d28fd53
http://immo.vlan.be/nl/Detail/Appartement/te-huur/8750/Zwevezele/(RWB52624)?r=s_a4ccb5cd035cdef02bb5877c1f0d1c0831194be1
http://www.zimmo.be/nl/zwevezele-8750/te-huur/appartement/G0N1N/?search=c24c55e03ca2742d527af6665d28fd53
http://www.zimmo.be/nl/zwevezele-8750/te-huur/appartement/GC0T6/?search=c24c55e03ca2742d527af6665d28fd53
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 560 2 app 4 Dakappartement links met terras Residentie "TER VLOET". - 

Volledig met luxe materialen afgewerkt. - Rustige ligging. - Goede 

zuid-oriëntatie. - Vlotte verbindingen. - Hall. - Living. - Ingerichte 

keuken. - Ruime berging. - Badkamer stortbad - enkele lavabo wc - 

2 slaapkamers. - Lift. - Centrale verwarming op aardgas. - car-port 

- 560 € (syndickosten inbegrepen). - 01/09/2017 vrij - epc 180 

kWh/m² - UC 685105 

Immo Cova 

 

LINK 

Wycom 17 595 3 Recent duplex-appartement in centrum Wingene. Bestaat uit: op 

eerste verdieping: inkomhall met gastentoilet, ruime woon-

eetkamer met toegang tot terras, ingerichte keuken en berging. Op 

de tweede verdieping is er de nachthall, 3 slaapkamers en de 

badkamer. Toegang naar de zolder via schuiftrap. Appartement is 

smaakvol en eigentijds afgewerkt. Autostaanplaats voorzien 

Era Vastgoed 

Centrum 

 

LINK 

Hille 125 / B 595 2 Schitterend nieuwbouwappartement met luxe afwerking! 

Het appartement omvat living, open keuken, badkamer, 2 

slaapkamers, berging, ruim terras en garage met elektrische poort! 

Het appartement is volledig geschilderd en slaapkamers zijn 

voorzien van american stores en verduisergordijnen! 

Onmiddellijk vrij! 

Immo Gryson 

Bruggestraat 194 

8750 Zwevezele 

www.immogryson.b

e 

 

LINK 

http://www.immoweb.be/nl/zoekertje/appartement/te-huur/wingene/8750/id7042273
http://www.zimmo.be/nl/wingene-8750/te-huur/appartement/GC5DW/?search=c24c55e03ca2742d527af6665d28fd53
http://www.zimmo.be/nl/zwevezele-8750/te-huur/appartement/GBQ8C/?search=c24c55e03ca2742d527af6665d28fd53
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Immo Cova 

Kortrijkstraat 140, Tielt 

051/40 52 53 

www.immocova.be 

ma : 9u – 12u / 13u30 – 18u30 

di : 9u – 12u / 13u30 – 18u30 

wo : 9u – 12u / op afspraak 

do : 9u – 12u / 13u30 – 18u30 

vr : 9u – 12u / 13u30 – 18u30 

za : 9u – 12u / gesloten 

 

Era Lafaut 

Vredestraat 12, Tielt 

051/40 97 92 

www.era.be/nl/lafaut 

ma : 9u – 12u / 13u30 – 17u30 

di : 9u – 12u / 13u30 – 17u30 

wo : 9u – 12u / op afspraak 

do : 9u – 12u / 13u30 – 17u30 

vr : 9u – 12u / 13u30 – 17u30 

za : 9u30 – 12u / op afspraak 

 

Immo Bauwens 

Kortrijkstraat 14, Tielt 

051/40 01 52 

www.immobauwens.be 

ma : 9u30 – 12u / 14u – 17u30 

di : 9u30 – 12u / 14u – 17u30 

wo : 9u30 – 12u / 14u – 17u30 

do : 9u30 – 12u / 14u – 17u30 

vr : 9u30 – 12u / 14u – 17u30 

za : gesloten 

 

De Ark vastgoed 

Kortrijkstraat 121, Tielt 

051/40 04 34 

www.arkvastgoed.be 

ma : 10u – 12u / 14u – 17u 

di : 10u – 12u / 14u – 17u 

wo : 10u – 12u / op afspraak 

do : 10u – 12u / 14u – 17u 

vr : 10u – 12u / 14u – 17u 

za : gesloten 

 

Immo Vlaemynck 

Sint-Janstraat 185, Tielt 

051/40 40 10 

www.vlaemynck.be 

ma : 9u – 12u / 13u – 18u 

di : 9u – 12u / 13u – 18u 

wo : 9u – 12u / 13u – 18u 

do : 9u – 12u / 13u – 18u 

vr : 9u – 12u / 13u – 18u 

za : 9u – 12u / 13u – 16u 

 

Optimmo kantoor Wakken 

Wapenplaats 24, Wakken 

056/60 40 22 

www.opt-immo.be 

ma : 9u – 12u30 / 14u – 18u 

di : 9u – 12u30 / 14u – 18u 

wo : 9u – 12u30 / 14u – 18u 

do : 9u – 12u30 / 14u – 18u 

vr : 9u – 12u30 / 14u – 17u 

za : 9u – 12u30 / op afspraak 

 

http://www.immocova.be/
http://www.era.be/nl/lafaut
http://www.immobauwens.be/
http://www.arkvastgoed.be/
http://www.opt-immo.be/
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Vastgoed Ann Nemegheer 

Oostrozebekestraat 41, Meulebeke 

051/40 17 45 

www.vastgoednemegheer.be 

ma : 9u – 12u / 14u – 18u 

di : 9u – 12u / 14u – 18u 

wo : 9u – 12u / op afspraak 

do : 9u – 12u / 14u – 18u 

vr : 9u – 12u / 14u – 17u30 

za : op afspraak 

 

Immo ’t Veld 

Elbestraat 50, Meulebeke 

0478/66 67 22 

www.immotveld.be 

ma :  / 

di : / 

wo : / 

do : / 

vr : / 

za : / 

 

Vastgoed Demeyer 

Tieltstraat 5, Pittem 

0476 48 87 17 

www.vastgoeddemeyer.be 

ma : op afspraak 

di : 9u – 12u30 / op afspraak 

wo : 9u – 12u30 / 16u30 – 19u 

do : 9u – 12u30 / 16u30 – 19u 

vr : 9u – 12u30 / op afspraak 

za : 9u – 12u30 / op afspraak 

 

Immo Metex 

Broeders Maristenstraat 15, Pittem 

051/46 41 45 

www.immometex.be 

ma : gesloten 

di : 9u – 12u30 / 13u30 – 17u30 

wo : 9u – 12u30 / 13u30 – 17u30 

do : 9u – 12u30 / 13u30 – 17u30 

vr : 9u – 12u30 / op afspraak 

za : 9u – 12u30 / 13u30 – 16u30 

 

Era vastgoed Centrum 

Bruggestraat 13, Zwevezele 

051/61 30 27 

www.era.be/nl/verhaeghe 

ma : 9u – 12u / 14u – 18u 

di : 9u – 12u / 14u – 18u 

wo : 9u – 12u / 14u – 18u 

do : 9u – 12u / 14u – 18u 

vr : 9u – 12u / 14u – 18u 

za : 9u – 12u / gesloten 

 

Vastgoed Anbra 

Onze Lieve Vrouwstraat 

0479/33 53 25 

www.vastgoedanbra.be 

ma : 9u – 12u30 / op afspraak 

di : 9u – 12u30 / 16u30 – 19u30 

wo : op afspraak / op afspraak 

do : 9u – 12u30 / 16u30 – 19u30 

vr : 9u – 12u30 / op afspraak 

za : op afspraak / op afspraak 

 

http://www.vastgoednemegheer.be/
http://www.immotveld.be/
http://www.vastgoeddemeyer.be/
http://www.immometex.be/
http://www.era.be/nl/verhaeghe
http://www.vastgoedanbra.be/
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SH Vastgoed Consulting 

Pittemstraat 73, Meulebeke 

0474/43 72 88 

www.shvastgoedconsulting.be 

ma :  / 

di : / 

wo : / 

do : / 

vr : / 

za : /  

 

Immo Schepens 

Oostrozebekestraat 3, Meulebeke 

051/92 09 20 

www.immoschepens.be 

ma :  / 

di : / 

wo : / 

do : / 

vr : / 

za : / 

http://www.shvastgoedconsulting.be/
http://www.immoschepens.be/

