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Te huur appartementen 
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De contactgegevens van de immokantoren staan op de laatste pagina’s. 

 

 

Bronnen zoekertjes: 

- www.immoweb.be 

- www.vlan.be 

- www.zimmo.be 

 

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 

Hugo 

Verrieststraat 30 

465 2 Inkomhal, gezellige leefruimte met zit- en eethoek, aparte ingerichte 

keuken, aparte berging, badkamer met ligbad, lavabo en toilet, 1 

ruime en 1 middelgrote slaapkamer. Garage inbegrepen in de 

huurprijs. GEEN SYNDICKOSTEN 

Optimmo Wakken  LINK 

Kapellestraat 19  495 2 Gezellig gelijkvloers appartement met 2 slaapkamers in centrum 

Wakken. Beschrijving : Inkomhal met gastentoilet, lichtrijke 

woonkamer met open keuken. Badkamer. Kleine berging. 2 

slaapkamers. Gemeenschappelijke fietsenstalling. 

Optimmo Wakken 

 

Link 

Bruggestraat 3 

bus E 

510 1 Dit instap klaar appartement te centrum Oeselgem heeft een 

gastentoilet in de inkom, een aangename lichtrijke living en 

eetkamer, een open ingerichte keuken met aansluitende berging, 1 

slaapkamer (kast en bed mogen blijven staan), badkamer met 

hoekbad en douchekop en 1 grote lavabo. Ruime ondergrondse 

garagebox en kelder inclusief! Vrij in overleg. EPC: 198kwh/m². 

Syndic: inbegrepen. Huisdieren kunnen besproken worden. 

Gordijnen en verlichting mag blijven hangen (met uitzondering de 2 

lusters in de living). Schilderwerken kunnen ook besproken worden. 

Immo Roba      

093/88 53 53 

 

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 aansluiting voor wasmachine. Syndic inbegrepen in de 

huurprijs 

Optimmo Wakken 

 

LINK 

https://www.zimmo.be/nl/wakken-8720/te-huur/appartement/GURAV/?search=72495b7295af0070bf19b707065f1452
http://www.zimmo.be/nl/wakken-8720/te-huur/appartement/GP3JR/?search=2708b9f59ea9b7a56d344770de580578
http://www.zimmo.be/nl/oeselgem-8720/te-huur/appartement/GSFKZ/?search=2708b9f59ea9b7a56d344770de580578
hhttp://www.zimmo.be/nl/wakken-8720/te-huur/appartement/G6IE4/?search=2708b9f59ea9b7a56d344770de580578
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Te huur appartementen  

Meulebeke 

Straat Prijs Slp Omschrijving Immokantoor Foto Url 

Kasteelstraat 8 / 

bus 1 

450 1 Recent ingericht gelijkvloers appartement bestaande uit: - inkom - 

toilet - leefplaats - ingerichte keuken (kookplaten, oven, dampkap, 

frigo, wasmachine) - slaapkamer - badkamer (douche, lavabo) 

Beschikbaarheid = 01 december 2017 Cv op aardgas. Geen 

gemeenschappelijke kosten. Geen huisdieren toegelaten. EPC-score 

= 111 kWh/m² (uc 244256) 

Immo Bauwens 

 

LINK 

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 550 1 Meulebeke – Bonestraat Een modern ingericht appartement op het 

1ste verdiep met garage (te bereiken via doorrit) en zuidgericht 

terrasje.Indeling: inkom - gastentoilet - gezellige living - (CV gas) - 

open ingerichte keuken - bergkasten - 1 slaapkamer en ingerichte 

badkamer (douche). Vrij 1/12/2017 - 550 / per maand - geen 

Syndickosten! 

Vastgoed Ann 

Nemgheer 

 

LINK 

 

https://www.zimmo.be/nl/meulebeke-8760/te-huur/appartement/GTIWV/?search=6c811736ad1676eef2957bc5dc285569
http://immo.vlan.be/nl/Detail/Appartement/te-huur/8760/Meulebeke/(RAC68416)?r=s_60c2a509d7a2634ad9104da6a748f4a6e99e42b1
https://immo.vlan.be/nl/Detail/Appartement/te-huur/8760/Meulebeke/(RAH08074)?r=s_3af09d683f1e44f31dd288240f607691e74f658e
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Te huur appartementen 

Pittem 

Straat Prijs Slp Omschrijving Immokantoor Foto Url 

Koolkenstraat  7 

bus 1 

545 2 Residentie Den Ast Appartement gelegen op de eerste verdieping 

van een kleine residentie met slechts 8 appartementen. Met terras 

voor en achteraan, met 2 slaapkamers en ruime berging. 

Toegankelijk met lift of trap. Oppervlakte appartement : 97 m² 

Instapklaar : volledig geschilderd en voorzien van gordijnen en 

verlichting. Ingemaakte kast in inkomhal, staafjesparket in 

slaapkamers. Vrij : 1 november 2017. Prijs : 545,- euro per maand 

+ 50,- euro syndic kosten per maand. Geen huisdieren toegelaten. 

Immo Metex 

 

Link 

http://www.zimmo.be/nl/pittem-8740/te-huur/appartement/GQH6V/?search=718f533c883d861e0b0d8eaad0befd2e
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Te huur appartementen 

Ruiselede 

Straat Prijs Slp Omschrijving Immokantoor Foto Url 

   Momenteel niets te huur < 550euro    
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Te huur appartementen 

Tielt 

Straat Prijs Slp Omschrijving Immokantoor Foto Url 

Kortrijkstraat 60 

bus 6 

280 

 

 Gemeubelde kamer (bed, kleerkast, bureel), gelegen in het 

centrum van Tielt, bestaande uit: - slaaphoek - badkamer (douche, 

lavabo, toilet) - gemeenschappelijk ingerichte keuken (micro, frigo, 

kookplaten, dampkap) Beschikbaarheid = 01 oktober 2017 CV op 

aardgas. Maandelijks forfaitair bedrag van 120 euro voor verbruik 

aardgas, water en elektriciteit + bijdrage gemeenschappelijke 

kosten. Geen huisdieren toegelaten. Slechts verhuurbaar aan één 

persoon. EPC-score = 659 kWh/m². 

Immo Bauwens  Link 

Kortrijkstraat 115 

bus 4 

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 

Ieperstraat 43 / B5 450 2 Instapklaar appartement op 2e verdieping, in het centrum van 

Tielt. Het appartement heeft een ruime, klare leefruimte in parket. 

Er is een aparte keuken met nieuw fornuis en frigo. Afzonderlijke 

bergruimte. Er zijn 2 slaapkamers en een badkamer met lavabo en 

ligbad. Geen lift. Geen provisie 

Vastgoed De Ark 

 

LINK 

Hoogstraat 41 / B6 455 2 Appartement, instapklaar, op de derde verdieping. Indeling: inkom, 

living en ingerichte open keuken, toilet, badkamer (ligbad met 

douchegordijn en lavabo), 2 slaapkamers (waarvan 1 met zonnig 

terras), autostaanplaats, fietsenberging, kelder. Lift aanwezig. Cv 

op gas. Provisie : 20 euro per maand. 

Vastgoed De Ark 

 

LINK 

http://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/GIR25/?search=0a3fa62995b503f7c26a2c8fa03668c1
http://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/GCFP0/
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/GW4AN/?search=0a3fa62995b503f7c26a2c8fa03668c1
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/GUTDJ/?search=0a3fa62995b503f7c26a2c8fa03668c1
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Krommewalstraat 

40 bus 2 

460 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. Lees meer 

Vastgoed De ark  

 

Link 

Sint-Janstraat 105 

bus 7 

485 1 Gezellig dakappartement (3e verdiep- rechts, lift aanwezig). Inkom 

met toilet, living met ingerichte open keuken en schuifdeur naar 

terras met open zicht, 1 slaapkamer, badkamer, berging, 

autostaanplaats (op verdieping -1), fietsenberging en 

gemeenschappelijke tuin. Centrale verwarming op aardgas. Provisie 

gemeenschappelijke kosten: 50 euro per maand. 

Vastgoed De Ark 

 

Link 

Stationsplein 3 / 

5.6 

490  Eénslaapkamerappartement op centrale ligging in Tielt. 

Ligging: op wandelafstand van het Station, winkels, scholen, enz... 

Indeling:Je komt binnen in de leefruimte met open keuken. De 

keuken beschikt over een spoelbak, keramische kookplaat, 

dampkap en frigo.Via de living kom je in de badkamer die ingericht 

is met een toilet, douche en lavabo. Er is nog een tweepersoons 

slaapkamer (3,40 x 2,70 m). Er is nog een bijhorende 

ondergrondse berging. 

Pluspunten:- goede ligging,- instapklaar,- energiezuinig 

appartement. 

Era Lafaut 

 

LINK 

MARKT 22 bus 1 490 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 

http://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/GPDVZ/?search=0a3fa62995b503f7c26a2c8fa03668c1
http://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/GQGIZ/?search=0a3fa62995b503f7c26a2c8fa03668c1
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/GULT7/?search=0a3fa62995b503f7c26a2c8fa03668c1
http://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/FPQN9/?search=17fb1b0aabe7f1ffdcad01eb468b35c0
http://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/FPQN9/
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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 

Immo Bauwens 

 

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 

Grote Hulststraat 

45 bus 7 

500 1 Recent gebouwd appartement met autostaanplaats, geschikt voor 

max 2 personen. Indeling: ruimte met open ingerichte keuken, 1 

slaapkamer, badkamer met douchecel en lavabomeubel. 

Gemeensch. fietsenberging. CV op gas. 

Vastgoed De Ark  Link 

Aarsele 503 1 - appartement op het eerste verdiep met lift. - living. - open 

keuken met alle toestellen. - 1 slaapkamer. - badkamer met 

douche - lavabo - wc. - berging. - klein terras. - verwarming op 

electrische accumulatie. - overal vliegramen. - mogelijkheid tot het 

huren van een garage. - vrij 01/12/2017 of vroeger - 503.85€ - 

epc 287 kWh/m² - UC 67546 

Immo Cova  LINK 

Tielt 507 1 Rustig gelegen appartement in centrum van Tielt met lift, garage 

en kelderberging alsook staanplaats aan de voorzijde van het 

appartement. Op wandelafstand van winkel, kekr, ziekenhuis enz 

... Voledig gerenoveerd met nieuwe ingerichte keuken met alle 

apparaten, badkamer met inloopdouche - hang wc - nieuwe pvc 

ramen, sanitair. elektriciteit, schakelaars en deuren. Perfect voor 

alleenstaande persoon. Verwarmd met centrale verwarming op 

aardgas Kelder Garage 507.50 (syndic in) Onmiddelljk vrij Epc 280 

Immo cova  LINK 

http://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/GIJX7/
http://immo.vlan.be/nl/Detail/Appartement/te-huur/8700/Tielt/(RAG67128)?r=s_cdc9e67ba564b3ed74e5af185896a2e43d3abd6d
http://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/GPDW3/?search=0a3fa62995b503f7c26a2c8fa03668c1
https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/appartement/te-huur/aarsele/8700/id7193716
https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/appartement/te-huur/tielt/8700/id7206066
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kWh/m² - UC 736256 

Jules van Ooststraat 

14 bus 1 

525 1 Appartement op het 1ste verdiep bestaande uit grote living, 

keuken, berging, cv-lokaal, badkamer en slaapkamer. Geen extra 

kosten. Appartement is recent volledig geschilderd. 

Vastgoed Projecten 

Bvba 

Tieltsesteenweg 24  

9800 -  Deinze 

 

Link 

Aarselestraat 3 bus 

5 

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 

Holdestraat 111 545 1 Nieuwbouwappartement met 1 slaapkamer en ruim terras. Het één- 

slaapkamer appartement is gelegen in nieuwbouwresidentie Ter 

Steenhove en is toegankelijk via de lift en de trap.Bestaat uit: 

Inkomhal met apart toilet, leefruimte met half-open keuken 

(volledig ingericht), berging met aansluiting voor wasmachine, 

ruime slaapkamer, ingerichte badkamer (lavabo met meubel en 

inloopdouche). Ruim terras aanpalend aan de leefruimte met zicht 

op het stadspark.Garagebox in ondergrondse complex.  Opp. 

appartement: 67m²Opp. terras: 14,20m² Pluspunten: - Gunstige 

ligging te Tielt nabij invalswegen en vlakbij winkels, scholen, ...- 

Centrale verwarming op aardgas - gunstig EPC door nieuwbouw,- 

Garagebox inbegrepen in huurprijs,- 

Immo Vlaemynck  LINK 

Deken Darraslaan 550 2 3 NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN IN HET CENTRUM.                 

Living, ingerichte keuken, 1 of 2 slaapkamers, apart wc, ingerichte 

badkamer met douche en ligbad, berging, mooi terras.                 

Vrij november/december 2017 . Huurprijs : 550€ - 620€ - 635€ 

epb in aanvraag 

Immo Cova 

 

Link 

http://www.zimmo.be/nl/aarsele-8700/te-huur/appartement/GLCYB/
http://www.immoweb.be/nl/zoekertje/appartement/te-huur/aarsele/8700/id6981091
https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/appartement/te-huur/tielt/8700/id7194357
https://immo.vlan.be/nl/Detail/Appartement/te-huur/8700/Tielt/(RAH03338)?r=s_1806226b803f1b94f073cfe331d9ff65b31ea47a
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 550 1 Ruim één- slaapkamerappartement met zuidgericht terras te Tielt.  

Het appartement is gelegen op de 1ste verdieping van de residentie 

Waaienberg.Bestaat uit:Inkomhal, apart toilet, ruime leefruimte 

met open ingerichte keuken (dubbele gootsteen, keramische 

kookplaat, dampkap, oven), berging, badkamer (lavabo en 

douche), 1 slaapkamer met aanpalend terras. Zuidgericht terras 

achteraan het appartement.Beschikbaar: 1 januari 2018!Enkele 

pluspunten:- PVC ramen met dubbel glas;- Centrale verwarming op 

aardgas;- Ruime terrassen, zuidgericht;- Lift aanwezig;- Ruime 

parkeermogelijkheid aan de achterkant van het gebouw;- Rustige 

ligging, doch dichtbij het centrum.   

Immo Vlaemynck  LINK 

Stationstraat 18 550 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! 

051/401725  LINK 

https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/appartement/te-huur/tielt/8700/id7220289
https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/appartement/te-huur/tielt/8700/id4193328
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Te huur appartementen 

Wingene 

Straat Prijs Slp Omschrijving Immokantoor Foto Url 

 522  Gelijkvloersappartement - Inkom - Ruime living - Ingerichte keuken 

- Badkamer met sortbad - Eén ruime slaapkamer - Omheind terras 

en tuin - Private parkeerplaats - Individuele berging voor fietsen - 

Onmiddellijk vrij - 522€ - epc 236 kWh/m² - UC 1665000 

Immo Cova  LINK 

https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/appartement/te-huur/wingene/8750/id7206027
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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/


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

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/

