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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 

Meulebekesteenweg 

56 

450 1 Inkomhal met gastentoilet, gezellige woonkamer met een 

aardgaskachel. Ingerichte keuken, voorzien van combi oven en 

gasfornuis, dubbele spoelbak met afdruipplaat. Via de keuken heeft 

men toegang tot de berging, waar de aansluiting van de wasmachine 

zit en volledige wand met ingemaakte kasten. Badkamer met douche 

en lavabo Eén slaapkamer op het gelijkvloers. 

Optimmo Wakken 

 

Link 

Hugo 

Verrieststraat 26 

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

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

ruime en 1 kleinere slaapkamer. Aparte garage, verder in de straat. 

Syndic inbegrepen in de huurprijs. 

 

Optimmo Wakken 

 

Link 

Wontergemstraat 

63 

550 2 Lichtrijk duplex appartement met 2 slaapkamers in centrum 

Dentergem. Beschrijving: Inkomhal, leefruimte met zuid gericht 

terras en balkon vooraan, keuken. Aanpalend is er nog een berging. 

Op de verdieping zijn er 2 slaapkamers, open hobbyruimte, moderne 

badkamer, apart toilet. Kelderberging. Er is een lift aanwezig in het 

gebouw. 

Optimmo Wakken 

 

Link 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zimmo.be/nl/dentergem-8720/te-huur/appartement/H40SZ/?search=2708b9f59ea9b7a56d344770de580578
https://www.zimmo.be/nl/wakken-8720/te-huur/appartement/H3U6Z/?search=2708b9f59ea9b7a56d344770de580578
https://www.zimmo.be/nl/dentergem-8720/te-huur/appartement/H1Z4V/?search=2708b9f59ea9b7a56d344770de580578
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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 

Achtste Linielaan 13 525 1 Luxe nieuwbouwappartement aan de "Oude Statie" te Meulebeke. 

Bestaat uit: Inkom, apart toilet, woonkamer met eet- en 

zitgedeelte, volledig ingerichte keuken, berging, 1 slaapkamer, 

badkamer met inloopdouche, staanplaats. Huur: € 525/maand. 

Huurwaarborg: 2 maanden huur. Syndic kosten inclusief. Uw 

aandeel in de plaatsbeschrijving: €150 21% BTW. 

Immo Schepens  LINK 

Hoogstraat 6 550 2 De charme van dit gebouw neemt u mee naar een ruim app. 

bestaande uit een inkomhal, een gastentoileten2 ruime 

slaapkamers. Via een glazen toegangsdeur komt men in de ruime 

leefruimte met grote raampartijen die aansluit op het gezellig 

terras. Een open keuken is voorzien van alle comfort. De ruime 

berging sluit aan op de keuken. De rust van het gebouw brengt 

mee dat het hier gezellig vertoeven is. Vrij vanaf 1 januari 

2018!EPC: 165 (zeer energiezuinig) Huurprijs: 550?/maand + 30? 

syndic 

Immo Casa 

 

LINK 

 

http://immo.vlan.be/nl/Detail/Appartement/te-huur/8760/Meulebeke/(RAC68416)?r=s_60c2a509d7a2634ad9104da6a748f4a6e99e42b1
https://www.immoweb.be/nl/Rent.Estate.cfm?IdBien=7327855&xgallery=estates&xpage=1
https://www.zimmo.be/nl/meulebeke-8760/te-huur/appartement/GUF3F/?search=6c811736ad1676eef2957bc5dc285569
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Te huur appartementen 

Pittem 

Straat Prijs Slp Omschrijving Immokantoor Foto Url 

Kauwstraat 7 495 1 Instapklaar en zéér centraal gelegen appartement bestaande uit: - 

inkom - toilet - leefruimte - ingerichte keuken (vaatwas, frigo, 

diepvries, oven, kookplaten, dampkap) - berging - 1 slaapkamer - 

badkamer (douche, lavabo) - ruim terras Beschikbaarheid = 

onmiddellijk CV op aardgas. Geen huisdieren toegelaten. Provisie 

gemeenschappelijke kosten= 15 euro/maand. E-peil = 86 

Immo Bauwens 

 

Link 

 519 1 Gelegen in het centrum. Zongericht appartement. Living met open 

keuken. Individuele centrale verwarming op gas. 1 ruime 

slaapkamer. Badkamer met inloopdouche en badkamermeubel. 

Afzonderlijke water- en elektriciteitsteller. Geen 

gemeenschappelijke kosten. Individuele carport voor wagen en 

fiets. Volledig opgeschilderd. Regenwater voor wc en wasmachine.  

Geen huisdieren toegelaten. Vrij 01/02/2018. Huurprijs: € 519.EPC 

295 kWh/m² - UC EPC 1036977. 

Immo Cova 

 

Link 

Tieltstraat 1 540 1 Knus appartement met één slaapkamer en groot zonneterras op 

het gelijkvloers van een stijlvolle residentie Meribel. Living met 

plaats voor eet- en zithoek met alle toestellen ingebouwd. 

Slaapkamer met toegang tot terras achteraan. Badkamer met 

douche en lavabo in meubel. Apart gastentoilet met lavabo in 

meubel/ In de ondergrondse verdieping, is er een parkeerplaats 

voor één wagen en een afgesloten bergingskelder. Alle 

verdiepingen zijn toegankelijk via een lift. Huurprijs: 540 euro per 

maand + 50 euro syndic kosten. Vrij vanaf 1 maart 2018 

Onroerend goed, niet gelegen in een overstromingsgebied 

Immo Metex 

 

Link 

https://www.zimmo.be/nl/pittem-8740/te-huur/appartement/H5IT3/?search=718f533c883d861e0b0d8eaad0befd2e
https://immo.vlan.be/nl/Detail/Appartement/te-huur/8740/Pittem/(RAH43701)?r=s_adcce7aa32942947b0f6151b7b585f59bf7a3fe7
https://www.zimmo.be/nl/pittem-8740/te-huur/appartement/F3H1C/?search=718f533c883d861e0b0d8eaad0befd2e
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Te huur appartementen 

Ruiselede 

Straat Prijs Slp Omschrijving Immokantoor Foto Url 

 550 1 Zonnig en ruim 1 slpk appartement. Het app. is gelegen op de 2e 

verdieping met open zicht. In de living is een samengesteld massief 

parket en alle andere kamers zijn voorzien van een stenen 

bevloering. Over de ganse breedte van de living is een groot 

schuifraam met toegang naar het terras. De open keuken is 

modern ingericht met alle nodige toestellen. In de badkamer is een 

badkamermeubel met dubbele lavabo en ligbad met douche en 

douchescherm. Verder is er een apart toilet en een ruime berging. 

De slaapkamer is voorzien voor een dubbel bed en grote kleerkast. 

Alle verlichting is aanwezig. 

VIA eigenaar 

0475842642 

 

Link 

 550 2 GELIJKVLOERSAPPARTEMENT OP MARKT IN RUISELEDE MET TWEE 

SLAAPKAMERS EN DUBBELE GARAGE. Appartement gelegen op het 

gelijkvloers. Leefruimte. Ingerichte, aparte keuken. Berging. 

Badkamer met ligbad en douche met scherm. Twee slaapkamers. 

Dubbele garage. Koertje. Volledig herschilderd. Instapklaar. 

Huurprijs €550. Geen syndickosten. Onmiddellijk vrij. EPC 452 

kWh/m² UC 1960224 

Immo Cova 

 

Link 

https://immo.vlan.be/nl/Detail/Appartement/te-huur/8755/Ruiselede/(RWB60193)?r=s_5e4b98fefa65eeb8e53a38409c2206285a87305f#contact_by_phone
https://immo.vlan.be/nl/Detail/Appartement/te-huur/8755/Ruiselede/(RAG55756)?r=s_35ac0915659a3259f22a630323eff052abe48805
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Te huur appartementen 

Tielt 

Straat Prijs Slp Omschrijving Immokantoor Foto Url 

Ieperstraat 43 bus 

2 

400 1 Appartement in het centrum van Tielt. Inkom, keuken met 

gasfornuis, gootsteen en kasten, leefruimte, berging, badkamer 

met ligbad, lavabo toilet en voorziening voor aansluiting 

wasmachine.1 ruime slaapkamer. Geen Lift. Geen provisie. 

Vastgoed De Ark 

 

LINK 

Stoktmolenstraat 

32 bus 1 

430 1 Gelijkvloers ruim appartement nabij station, centrum en in 

omgeving van scholen. Indeling: inkom, keuken, ruime leefruimte, 

badkamer met ligbad met douchestang en wastafel), toilet, 1 grote 

slaapkamer. Cv op aardgas. 

Vastgoed De Ark 

 

Link 

Markt 22 440 1 Karaktervol hoekappartement in centrum Tielt met veel lichtinval 

en mooi panoramisch zicht op de Markt. Hall met toilet, aangename 

ruime living en ingerichte keuken, badkamer met lavabo en ligbad 

(met douche), 1 slaapkamer. Op het gelijkvloers heeft de huurder 

een bijkomende bergruimte. Geen lift. 

Vastgoed De Ark 

 

Link 

Felix D’Hoopstraat 5 

bus 4 

450 1 Instapklaar dakappartement (2e verdieping, geen lift) met inkom, 

ingerichte open keuken, living, 1 slaapkamer, badkamer (met 

douche, toilet en lavabomeubel), zolderruimte, zuid gericht terras 

(2,4 m x 5,5 m). Centrale verwarming op aardgas. Provisie 

gemeenschappelijke kosten: 12,50 euro per maand. 

Vastgoed De Ark 

 

Link 

https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/H2W2V/?search=0a3fa62995b503f7c26a2c8fa03668c1
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/H28UB/?search=0a3fa62995b503f7c26a2c8fa03668c1
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/GX3L3/?search=0a3fa62995b503f7c26a2c8fa03668c1
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/H1APV/?search=0a3fa62995b503f7c26a2c8fa03668c1
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Residentie Astoria 470 1 Nieuwbouwappartement in het centrum - Residentie "ASTORIA II" - 

Rustig gelegen - Living met open keuken: dampkap - fornuis - witte 

keuken met zwart granietblad - Een slaapkamer - Badkamer met 

douche - Terras - Moderne grijze tegelvloer - Volledig geschilderd - 

Voorzien van gordijnen - 450€ huur - 50€ gemeenschappelijke 

kosten - E peil 71 - Onmiddellijk vrij. 

Immo cova  Link 

Kortrijkstraat 5 475 1 Appartement gelegen op de tweede verdieping van een gebouw 

gelegen nabij de Markt van Tielt, bestaande uit: - inkom - zitplaats 

- eetplaats - open ingerichte keuken (frigo, oven, dampkap, 

kookplaten) - slaapkamer met extra ruimte (bureel of kinderbed) - 

badkamer (douche, lavabomeubel, toilet) Beschikbaarheid = 

onmiddellijk. Cv op aardgas. Geen gemeenschappelijke kosten. 

Geen huisdieren toegelaten. EPC-score = 264 kWh/m² (uc 712630) 

Immo Bauwens 

 

LINK 

Kortrijkstraat 81 475 1 Leuk appartement in het hartje van Tielt. Dit appartement bestaat 

uit: inkom met gastentoilet, reeds gerenoveerde leefruimte, 

uitgeruste keuken met berging, terras, badkamer (ligbad, bidet, 

lavabo) en slaapkamer. Enkele troeven: Instapklaar, volledig 

geschilderd. - Centrale verwarming op aardgas.- Ideale ligging: in 

het stadscentrum van Tielt!  Beschikbaar: Onmiddellijk vrij!  

Immo Vlaemynck  Link 

Hulststraat 31 bus 8 490 2 Instapklaar, verzorgd appartement op de derde verdieping dichtbij 

centrum en scholen. Lift aanwezig. Indeling: inkom, toilet, living, 

keuken, berging, badkamer, 2 slaapkamers. cv gas. Oppervlakte: 

85 m². Provisie gemeenschappelijke kosten: 50 euro/m. 

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' direct in de buurt, korte wandelafstand. Jong 

051/401725  LINK 

https://www.immoweb.be/nl/Rent.Estate.cfm?IdBien=7254729&xgallery=estates&xpage=1
https://www.zimmo.be/nl/panden/?status=2&type%5B0%5D=1&hash=0a3fa62995b503f7c26a2c8fa03668c1&priceMax=550&priceIncludeUnknown=1&priceChangedOnly=0&bedroomsIncludeUnknown=1&bathroomsIncludeUnknown=1&constructionIncludeUnknown=1&livingAreaIncludeUnknown=1&landAreaIncludeUnknown=1&commercialAreaIncludeUnknown=1&yearOfConstructionIncludeUnknown=1&epcIncludeUnknown=1&queryCondition=and&includeNoPhotos=1&includeNoAddress=1&onlyRecent=0&onlyRecentlyUpdated=0&isPlus=0&region=list&district=MzAYBSMJGAIA&sort=prijs&sort_order=asc#gallery
https://www.immoweb.be/nl/Rent.Estate.cfm?IdBien=6886789&xgallery=estates&xpage=1
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/H6ER3/?search=0a3fa62995b503f7c26a2c8fa03668c1
https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/appartement/te-huur/tielt/8700/id4193328
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ontwerp! 

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 

elektrische accumulatie. - overal vliegramen. - mogelijkheid tot het 

huren van een garage. - onmiddellijk vrij - 503.85€ 

- epc 287 kWh/m²  

Immo cova 

 

Link 

Grote Hulststraat 

45 bus 5 

515 1 1 slaapkamer appartement met groot terras in centrum Tielt. 

Indeling: inkomhall met apart toilet en handwasser, mooie heldere 

living met open ingerichte keuken, berging met mogelijkheid 

plaatsing wasmachine en droogkast, 1 slaapkamer en badkamer 

met douche en badkamermeubel. Gemeenschappelijke 

fietsenberging. CV op gas. provisie: 35 euro per maand. 

Mogelijkheid tot huren autostaanplaats achter het gebouw : 30,- 

euro per maand 

Vastgoed De Ark 

 

Link 

Bedevaartstraat 11 520 2 Gezellig appartement in twee niveaus in een kleinschalig 

appartementsgebouw en met een zuid gericht terras. NIVO 1: living 

met ingerichte open keuken met schuifdeur naar het terras, NIVO 

2: ingerichte badkamer, 2 slpks (waarvan 1 kleinere kamer of 

bureeltje), apart toilet, geïsoleerde zolderberging. Gunstig EPC! In 

de directe nabijheid van het station. Huren van een achterliggende 

garage is mogelijk: 60 Euro per maand. Bijkomende 

gemeenschappelijke kosten per maand: 2 Euro (+2 Euro bijkomend 

in geval van mee huren garage) 

Vastgoed De Ark 

 

Link 

https://immo.vlan.be/nl/Detail/Appartement/te-huur/8700/Aarsele/(RAH09785)?r=s_e4a1ae6c3d65ee39f31b3006f667768c2fb1c6de
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/GXH7Z/?search=0a3fa62995b503f7c26a2c8fa03668c1
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/H3HBN/?search=0a3fa62995b503f7c26a2c8fa03668c1


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

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 

Steenstraat 20 bus 

4 

540 2 Centraal gelegen, comfortabel, gerenoveerd en instapklaar 

appartement met garage. Indeling: inkom met toilet, living in 

parket en volledig ingerichte keuken. Vanuit de keuken is er een 

schuifdeur naar het terras. Ingerichte badkamer met douche, 

handdoekradiator en lavabomeubel, alsook aansluiting voor 

wasmachine en droogkast. Twee slaapkamers. Garage en kelder. 

Centrale verwarming op aardgas. 1e verdieping. Geen lift 

aanwezig. Provisie: 25 euro 

 

Vastgoed De Ark 

 

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 

 550 1 Ruim één- slaapkamerappartement met zuid gericht 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, zuid gericht;- Lift aanwezig;- Ruime 

parkeermogelijkheid aan de achterkant van het gebouw;- Rustige 

Immo Vlaemynck  LINK 

http://www.zimmo.be/nl/aarsele-8700/te-huur/appartement/GLCYB/
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/GS317/?search=0a3fa62995b503f7c26a2c8fa03668c1
http://www.immoweb.be/nl/zoekertje/appartement/te-huur/aarsele/8700/id6981091
https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/appartement/te-huur/tielt/8700/id7220289
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ligging, doch dichtbij het centrum. 

Kortrijkstraat 79 550  Zeer centraal gelegen appartement, bestaande uit: - ruime 

inkomhall - grote leef plaats met kastenwand - keuken (oven, 

kookplaten, dampkap) - wasplaats - 2 ruime slaapkamers - 

badkamer (douche, dubbel lavabo en toilet) - terras met berging - 

mogelijkheid tot het bij huren van een overdekte autostandplaats 

(= + 50 euro) Beschikbaarheid = onmiddellijk CV op aardgas. Geen 

huisdieren toegelaten. Lift in het gebouw. Provisie 

gemeenschappelijke kosten = 30 euro/maand. EPC-score = 277 

kWh/m² (uc 149250) 

Immo Bauwens 

 

Link 

https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/GBMNQ/?search=0a3fa62995b503f7c26a2c8fa03668c1


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

Te huur appartementen 

Wingene 

Straat Prijs Slp Omschrijving Immokantoor Foto Url 

Lichterveldestraat 

13B bus 201 

525 2 Gezellig appartement te huur in centrum Zwevezele. 

Via de inkomhal met ingemaakte kast kom je in de woon- eetkamer 

met open keuken en aparte berging. 

Verder zijn er nog 2 slaapkamers, een apart toilet en de badkamer 

met ligbad. 

Ideaal voor alleenstaande of koppel! 

Era – Vastgoed 

centrum 

 

Link 

Zandbergstraat 18 

bus 4 

535 2 Indeling: Inkom met apart toilet en vestiaire. De halfopen keuken 

sluit aan op de woonkamer en biedt een uitzicht over het balkon 

(Oostgericht). Berging. Nachthal die toegang biedt tot de 2 slaap- 

en 1 badkamer(s).  

 

Bekijk het virtuele bezoek via deze link: 

www.hdmedia360.be/virtueel-bezoek/hd/cbpCjpdVq-

zandbergstraat-18-apt-4-te-wingene.html (copy/paste de URL in uw 

webbrowser om het bezoek te openen). 

Immo Tinis 
 

 

Link 

https://immo.vlan.be/nl/Detail/Appartement/te-huur/8750/Zwevezele/(RAH27019)?r=s_8fbd9b9e05a2583c864771df61db62648b1d16d2
https://www.hdmedia360.be/virtueel-bezoek/hd/cbpCjpdVq-zandbergstraat-18-apt-4-te-wingene.html
https://www.hdmedia360.be/virtueel-bezoek/hd/cbpCjpdVq-zandbergstraat-18-apt-4-te-wingene.html
https://immo.vlan.be/nl/Detail/Appartement/te-huur/8750/Wingene/(RAH32133)?r=s_8fbd9b9e05a2583c864771df61db62648b1d16d2
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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 : / 

 

Immo Tinis 

Beernemsteenweg 78, Wingene 

0486/50 66 70 

www.nvtinis-immo.be 

ma :  / 

di : / 

wo : / 

do : / 

vr : / 

za : / 

http://www.shvastgoedconsulting.be/
http://www.immoschepens.be/
http://www.nvtinis-immo.be/

