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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 huizen  

Dentergem 

STRAAT PRIJS SLP OMSCHRIJVING IMMOKANTOOR FOTO URL 

Papegaaistraat 2 590 1 Inkomhal met gastentoilet, gezellige en lichtrijke 

woonkamer met zit- en eetgedeelte. Volledig ingerichte 

keuken met ontbijthoek. Slaapkamer op het 

gelijkvloers. Badkamer is voorzien van douche, lavabo 

en kastenwand. Op de bovenverdieping heeft men een 

afgesloten bergruimte. Aangelegde tuin met deels terras 

en deels gras, volledig afgesloten. 

Optimmo Wakken 

 

LINK 

Kapittelstraat 96 600 4 Inkomhal, woonkamer met zit- en eetgedeelte, 

ingerichte keuken met aparte berging, kelder, badkamer 

met ligbad, lavabo en apart toilet. Op de 

bovenverdieping zijn er 4 slaapkamers en bergruimte. 

Aangelegde tuin met tuinhuis en aparte garage. 

Optimmo Wakken 

 

LINK 

Deinzestraat 64 600 3 Goed onderhouden ruime woning met inkom, living, 

keuken, toilet apart, kelder, 3 slaapkamers, badkamer 

met dressing, zolder met zolderkamer. Garage met 

berging/veranda. Tuintje. Nieuwe ramen, geïsoleerd dak 

! 

Immo Roba 

 

LINK 

  

https://www.zimmo.be/nl/wakken-8720/te-huur/huis/GVI9R/?search=89666ee6330b59a80c39bae9bc82fdd0
https://www.zimmo.be/nl/dentergem-8720/te-huur/huis/GV76F/?search=89666ee6330b59a80c39bae9bc82fdd0
http://www.zimmo.be/nl/oeselgem-8720/te-huur/huis/GHXNY/?search=a4a55b206aad8f9f17a2a79570d98f95
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Te huur huizen  

Meulebeke 

STRAAT PRIJS SLP OMSCHRIJVING IMMOKANTOOR FOTO URL 

Gentstraat 125 510 2 Een instapklare rijwoning (goedgelegen en dicht 

centrum) met parking (straatkant) - terras - grote tuin 

en kippenren (ver landelijk zicht). Gelijkvloers: inkom 

- gezellige living (gaskachel - eet- & zithoek) - kelder - 

keuken met eethoek - badkamer (douche) - grote 

wasruimte en bergruimte. Verdiep: 2 slaapkamers - 

kleine kamer en zolder. Vrij 1/1/2018 510 / per 

maand.Door wegenwerken is de woning is te bereiken 

via centrum Meulebeke (ALDI)! 

Vastgoed Ann 

Nemegheer 

 

LINK 

Spoorweglaan 5 525 3 Een gerenoveerde ééngezinswoning gelegen in het 

centrum van Meulebeke.Huurders staan zelf in voor 

schilderen en/of behangen.Centrale verwarming op 

aardgas met nieuwe ketel (gelijkvloers + verdieping 1) 

Buiten : 1 parkeerplaats - klein terras – berging 

Gelijkvloers : inkomhal - living - nieuw ingerichte 

keuken - nieuw ingerichte badkamer – kelder 

Verdieping 1 : nachthal - 3 slaapkamers Verdieping 2 : 

nachthal - zolder is volledig geïsoleerd en mogelijk om 

een vierde & vijfde slaapkamer in te richten 

--> EPC 353 kWh/m² (UC 1996387) 

--> 525€/maand 

--> Onmiddellijk beschikbaar 

VASTGOED ANBRA 

 

LINK 

https://immo.vlan.be/nl/Detail/Huis/te-huur/8760/Meulebeke/(RAF84595)?r=s_6ea452c0876ab7471dabdf733d7cc0477e88441b
https://www.zimmo.be/nl/meulebeke-8760/te-huur/huis/GUW0N/?search=49559f4427345ee64188c2e7f6aa3278
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Brugsesteenweg 72 550 2 Half open bebouwing met landelijk verzicht bestaande 

uit living, eetplaats, bureau, ingerichte keuken, 

badkamer met ligbad, lavabo, toilet en douche, 2 

slaapkamers boven, zolder, groot terras, tuin, 

wasplaats-berging, 2 grote tuinbergingen, garage en 

dubbele oprit. Dak is geïsoleerd. Verwarming: 

mazoutkachel. Vlotte verbinding met de E403. Geen 

honden toegelaten!  

ROVAC Immobiliën 

 

Link 

 

  

http://www.zimmo.be/nl/meulebeke-8760/te-huur/huis/GPPQN/?search=49559f4427345ee64188c2e7f6aa3278
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Te huur huizen  

Pittem 

STRAAT PRIJS SLP OMSCHRIJVING IMMOKANTOOR FOTO URL 

Tieltstraat 115 575 2 Woning gelegen nabij het centrum van Pittem, 

bestaande uit: KELDER GELIJKVLOERS: - inkom - 

leefplaats - bureelruimte - keuken (dampkap) - 

badkamer (bad, toilet, lavabo) - wasplaats 

VERDIEPING: - 2 slaapkamers - zolder(kamer) 

BUITENOMGEVING: - ruime berging - dubbele garage 

- tuin Beschikbaarheid = 01 december 2017 

Verwarming = gaskachels beneden EPC-score = 792 

kWh/m² (uc 1742061) 

Immo Bauwens 

 

Link 

Paardestraat 2 590 3 Ruime woning met 3 slaapkamers en tuin in hartje 

Egem!                                                          

Ligging: Op het dorpsplein van Egem. Op 

wandelafstand van slager, bakker, bibliotheek en 

school. Indeling: Gelijkvloers: de inkomhal met apart 

toilet - living - keuken. Eerste verdieping: 3ruime 

slaapkamers -badkamer met ligbad - toilet - lavabo. 

Zolder: Er is een ruime zolder van 7m op 8m die kan 

gebruikt worden als stockageruimte. Tuin: De tuin is 

volledig omheind en is zeer onderhoudsvriendelijk. Er 

is ook een tuinhuis om allerhande tuinmateriaal te 

plaatsen. Pluspunten:- Ruime woning- Veel 

parkeergelegenheid - Zonnige tuin Er zijn geen 

huisdieren toegelaten. 

Era Lafaut 

 

LINK 

 

  

http://www.zimmo.be/nl/pittem-8740/te-huur/huis/GQP9F/?search=5c071a49fc398add76106f61f5053696
http://www.zimmo.be/nl/egem-8740/te-huur/huis/GI7MP/?search=8e702353059364f7fd0b3c051181a6a5
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Te huur huizen  

Ruiselede 

STRAAT PRIJS SLP OMSCHRIJVING IMMOKANTOOR FOTO URL 

   Er staat momenteel niet te huur < 600euro    
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Te huur huizen  

Tielt 

STRAAT PRIJS SLP OMSCHRIJVING IMMOKANTOOR FOTO URL 

Oude Stationstraat 

98 

450 2 Centraal gelegen woning met 2 slaapkamers. Vastgoed De Ark 

 

LINK 

Sint-Michielstraat 

135 

450 3 Woning te huur in het centrum van Tielt, bestaande uit: 

KELDER GELIJKVLOERS: - zeer ruime inkom - 

bureelruimte VERDIEPING: - ruime leefplaats - keuken 

(oven, dampkap, kookplaten) - toilet - klein terrasje 

TWEEDE VERDIEPING: - 3 slaapkamers - badkamer 

(ligbad, toilet, lavabo Beschikbaarheid = 01 december 

2017 CV op aardgas. Geen huisdieren toegelaten. EPC-

score = 591 (uc 432139) 

Immo Bauwens 

 

LINK 

Sint-Janstraat 79 495 2 Instapklare woning nabij het centrum van Tielt! 

Ligging: centrum Tielt, nabij openbaar vervoer, winkels 

enz...Indeling: 

Gelijkvloers: Je komt binnen in de gezellige woonkamer 

met zicht op de keuken. Deze keuken is voorzien van 

een keramische kookplaat, oven, frigo en spoelbak. 

Verder is er de badkamer. De badkamer is voorzien van 

een douche, lavabomeubel en toilet. Er is ook een 

voorziening voor de wasmachine. 

Eerste verdiep: Op het eerste verdiep bevinden zich 2 

slaapkamers voorzien van laminaat. 

Era Lafaut 

 

LINK 

http://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/huis/FLYL2/?search=467a18213ef5024ce7459f8c81cd6c4d
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/huis/GUOVR/?search=4342926100b9a83d71deb95840ac4cd6
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/huis/GULT3/?search=4342926100b9a83d71deb95840ac4cd6
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Tweede verdiep:Het tweede verdiep is een grote open 

ruimte die kan dienen als zolder / extra kamer of 

zolderruimte. 

PLUSPUNTEN:Instapklaar; Goede ligging;Centrale 

verwarming op gas;PVC schrijnwerk met dubbele 

beglazing;De woning zal nog geschilderd worden. 

Bruggestraat 77 510 2 VERZORGDE RIJWOINING IN HET CENTRUM    

Ingerichte keuken, living, badkamer met stortbad, 

verwarming met gasradiatoren, twee slaapkamers, 

kelder, koertje. 510€ - Zolder wordt volledig geïsoleerd 

Vrij +- november - december 2017 

Immo Cova 

 

Link 

Kanegem-Dorp 14 525 4 Woning met 4 slaapkamers, garage en tuin te Kanegem! 

Gelijkvloers: Je komt binnen in de inkomhal, rechts 

bevindt zich de woonkamer met zithoek en eetplaats. 

Verder heb je de keuken met berging. Er is een 

badkamer met ligbad, lavabomeubel en toilet. Er is ook 

nog een ruime slaapkamer voorzien op het gelijkvloers. 

Verdiep 1: Op het eerste verdiep zijn er 3 slaapkamers. 

Er is ook nog een zolder. Er is een grote garage + 

bergplaats voorzien. Er is ook een mooie 

onderhoudsvriendelijke tuin. 

Era Lafaut 

 

Link 

Vinktstraat 44 530 2 Deze WONING met TUIN en achter liggende GARAGE 

geniet een centrale ligging. Op wandelafstand van 

winkels, apotheek, bakker/slager en lagere school.  

 

Indeling: Leefruimte (kachel op aardgas), gesloten 

beperkte ingesrichte keuken, twee slaapkamers (1 op 

het gelijkvloers/2persoon en 1 kleinere kamer op het 

verdiep), ruime berging en recent vernieuwde badkamer 

(douche/toilet/aansluitingen wasmachine/droogkast). 

De woning omvat reeds dubbele beglazing alsook PVC 

Vastgoed 

Demeyere 

 

LINK 

https://immo.vlan.be/nl/Detail/Huis/te-huur/8700/Tielt/(RAH06521)?r=s_454a272418b3ed3b6ace1fab2c58945cfcc26ee6
http://www.zimmo.be/nl/kanegem-8700/te-huur/huis/GJJ5T/?search=4342926100b9a83d71deb95840ac4cd6
https://immo.vlan.be/nl/Detail/Huis/te-huur/8700/Aarsele/(RAH14395)?r=s_420dd43ff68659bebf7a5bdd528939e79eaf22af
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rolluiken. Tevens tuinberging aanwezig. De tuin is 

volledig zuidgericht en beschikt over twee terrassen. 

Axpoelmolenstraat 6 550 2 Halfopen woning met 2 slaapkamers landelijk gelegen te 

Kanegem! Ligging: Landelijke, rustige ligging. 

Indeling: Gelijkvloers: 

We komen binnen in de voorplaats. Links hebben we de 

recent vernieuwde keuken. Deze keuken is voorzien van 

een keramische kookplaat, oven, dubbele spoelbak en 

koelkast. Verder hebben we de ruime woonkamer met 

pellet kachel. Er zijn 2 slaapkamers van resp. 18 m² en 

9 m² die zich ook bevinden op het gelijkvloers. Verder 

hebben we de badkamer die voorzien is van een ligbad, 

toilet en lavabo in meubel. Er is ook nog een koele 

berging. 

Zolder:Er is een grote zolder die kan gebruikt worden 

als stockageruimte. Garage en tuin: 

Er zijn 2 garages alsook een tuin bij de woning. 

Pluspunten:Volledig vernieuwde elektriciteit;Nieuwe 

ramen;Recente keuken;Mooie ligging. 

Era Lafaut 

 

LINK 

Bedevaartstraat 9 580 2 Bel-etage woning met 2 slaapkamers, mooi terras en 

garage met hoge kantelpoort, gelegen dichtbij station. 

Gelijkvloers: Inkom met trap. Op de eerste verdieping: 

leefruimte met open keuken en toegang tot het terras. 

Berging met aansluiting wasmachine/droogkast. Op de 

tweede verdieping : 2 slaapkamers, badkamer en apart 

toilet. Er is een ruime garage achter het gebouw met 

hoge kantelpoort. 

Vastgoed de Ark 

 

LINK 

https://www.zimmo.be/nl/kanegem-8700/te-huur/huis/GV9LR/?search=4342926100b9a83d71deb95840ac4cd6
http://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/huis/GICR0/?search=467a18213ef5024ce7459f8c81cd6c4d
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Sint-Michielstraat 35 590 3 Ruime woning gelegen nabij het centrum van Tielt, 

bestaande uit: KELDER GELIJKVLOERS - inkom - living 

(zit- en eetplaats) - leefruimte - keuken (oven, 

kookplaten, dampkap, frigo) - toilet - badkamer 

(dubbele lavabo, ligbad) VERDIEPING - 3 slaapkamers 

ZOLDERVERDIEPING BUITENOMGEVING - tuintje - koer 

- ruime garage Beschikbaarheid = 01 januari 2018 CV 

op aardgas. EPC-score = 698 kWh/m² (uc 279564) 

Immo Bauwens 

 

LINK 

 

 

  

https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/huis/GVEEV/?search=4342926100b9a83d71deb95840ac4cd6
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Te huur huizen  

Wingene 

STRAAT PRIJS SLP OMSCHRIJVING IMMOKANTOOR FOTO URL 

Kaplotestraat 42 525 4 Verzorgde woning met grote garage in het centrum van 

Wingene. Bestaande uit : inkom, toilet, living, keuken, 

berging, 2 slaapkamers, badkamer, zolder, 2 

hobbykamers en garage. 

Vastgoed VP 

projecten 

 

LINK 

Bruggestraat 116 550 3 Leuke rijwoning gelegen in het centrum van Zwevezele. 

Bestaat uit: op gelijkvloers: inkom met toegang naar de 

woon- eetkamer. Doorgang naar de keuken met 

wasplaats en toilet. Op de eerste verdieping zijn er 3 

slaapkamers, een bergruimte en de badkamer. Toegang 

naar de zolder. Leuke tuin met beplanting en tuinhuis. 

Goed gelegen en vlot bereikbaar! 

Era Vastgoed 

centrum 

 

LINK 

Bruggestraat 148 565 4 Ruime rijwoning gelegen in het centrum van Zwevezele. 

De woning bestaat uit: op het gelijkvloers: inkom, 

voorplaats, woonkamer, keuken, badkamer, wasplaats 

en veranda. Op de eerste verdieping is er de nachthall, 

4 slaapkamers en toegang tot de zolder via een vaste 

trap. Ruime tuin met terras. Gelegen op wandelafstand 

van winkels en bushalte 

Era Vastgoed 

Centrum 

 

LINK 

https://www.zimmo.be/nl/wingene-8750/te-huur/huis/GTE5R/?search=cf0ae18daa606b559d62d667d76bcbad
https://www.zimmo.be/nl/zwevezele-8750/te-huur/huis/GWBXN/?search=cf0ae18daa606b559d62d667d76bcbad
http://www.zimmo.be/nl/zwevezele-8750/te-huur/huis/GMTGR/?search=cf0ae18daa606b559d62d667d76bcbad
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Hillesteenweg 1 595 4 Deze ruime verzorgde hoekwoning bestaat uit inkom 

met gastentoilet, ruime woonkamer, keuken met 

veranda, berging, polyvalente ruimte, garage (wordt 

noch volledig vernieuwd), staanplaats, buitenberging en 

verzorgde tuin. Het eerste verdiep omvat 3 ruime 

slaapkamers, 1 kleine slaapkamer en badkamer en 

geïsoleerde zolder. 

Bricx vastgoed 

 

Link 

Pastorijstraat 104 595 2 Rijwoning gelegen in het centrum van Zwevezele. 

Bestaat uit: op gelijkvloers: inkom, woonkamer, 

keuken, stookruimte, badkamer en ruime berging. Op 

de eerste verdieping is er de nachthall en 2 slaapkamers 

(3 mogelijk). Toegang naar de zolder via een vaste trap. 

Aangebouwde, ruime tuinberging en leuke grote tuin 

met terras en beplanting 

Era Vastgoed 

Centrum 

 

Link 

Leendreef 9  600 3 TIJDELIJK te huur (tot 31/05/2018)! Mooie, halfopen, 

gemeubileerde woning. Zeer landelijk gelegen. Ideaal 

om verbouwingen te overbruggen, in afwachting van 

afwerking woonst, ...  De woning bestaat uit: inkomhal 

met gastentoilet en toegang naar het bureau en de 

ruime woon- eetkamer. Open, ingerichte keuken met 

doorgang naar bergruimte en wasplaats met douche en 

toilet..                                                                      

Op de eerste verdieping zijn er 3 slaapkamers 

beschikbaar en een badkamer met bad en douche. Er 

kan ruimte voorzien worden voor de wagen. Grote tuin 

met terras en uitzicht op de achterliggende velden. Er is 

EEN FORFAIT voor de nutsvoorzieningen (elektriciteit, 

water, distributie, internet en verwarming) voorzien van 

250 euro per maand. Deze is nog NIET inbegrepen in de 

Era Vastgoed 

Centrum 

 

Link 

http://www.zimmo.be/nl/wingene-8750/te-huur/huis/GN22Z/?search=cf0ae18daa606b559d62d667d76bcbad
https://immo.vlan.be/nl/Detail/Huis/te-huur/8750/Zwevezele/(RAG50250)?r=s_ed0a04ecffc481879a6e7f7d0b08e56182934bd0
http://www.zimmo.be/nl/wingene-8750/te-huur/huis/GO3X7/?search=cf0ae18daa606b559d62d667d76bcbad
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huurprijs. (dus de totale kost per maand komt op 850 

alles inbegrepen) 
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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 

 

Vastgoed De Ark 

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 

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 

051/66 03 92 

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/


Woonwinkel Regio Tielt - Markt 13 - 8700 Tielt - Tel: 051 42 81 81  16 

 

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 : / 

Immex Bvba 

Rijksweg 276, Wielsbeke 

+32 (0)56 66 61 46 

www.immex.be  

ma : 9u – 12u / 14u – 18u 

di : 9u – 12u / 14u – 18u 

wo : 9u – 12u / 14u – 18u 

do : 9u – 12u / 14u – 18u 

vr : / 

za : /  

 

Immo ROBA 

Staatsbaan 110, 9870 Zulte 

09 388 53 53 

www.immoroba.be 

Ma: 8u30 - 12u30 / 13u30 - 17u30  

Di: 8u30 - 12u30 / 13u30 - 17u30  

Wo: 8u30 - 12u30 / 13u30 - 17u30  

Do: 8u30 - 12u30 /13u30 - 17u30  

Vr: 8u30 - 12u30 /13u30 - 17u30  

Za: 9u – 12u 

Immo ROVAC 

Baron De Pélichystraat 44, Izegem 

+32 (0)51 31 12 45 

www.rovac.be 

Ma: 9u - 12u / 14u – 18u  

Di: gesloten  

Wo: 9u - 12u / 14u – 18u 

Do: 9u - 12u / 14u – 18u 

Vr: 9u - 12u / 14u – 18u 

Za: 9u – 12u of op afspraak 

 

Bricx Vastgoed 

Gistelsesteenweg 291, 8200 Sint-Andries  

050/81 67 67 

www.bricx.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 – 18u 

Za: 9u – 12u30 

http://www.shvastgoedconsulting.be/
http://www.immoschepens.be/
http://www.immex.be/
http://www.immoroba.be/
http://www.rovac.be/
http://www.bricx.be/

