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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 

Markegemstraat 110 450 2 Inkom met ingemaakte kastenwand, ingerichte keuken, 

leefruimte, 2 slaapkamers, badkamer en carport. 

Mogelijkheid tot plaatsen van wasmachine in washok 

beneden. Voorschot elektriciteit maandelijks 70,- EUR - 

Voorschot water maandelijks 20,- EUR 

Optimmo 

 

Link 

Kapellestraat 29 470 2 Inkomhal, woonkamer, ingerichte keuken, badkamer 

met lavabo, ligbad, toilet en aansluiting wasmachine. 2 

slaapkamers. Aparte berging. Garage. 

Gemeenschappelijke koer. Geen syndickosten! 

Optimmo 

 

Link 

Brugstraat 3 B 545 1 Dentergem (Oeselgem) Een (vrij recent) knus rustig 

gelegen instapklaar appartement op het 1ste verdiep 

met terrasje en grote garage (te bereiken via 

automatische poort) en kelderberging. Indeling: inkom - 

apart gastentoilet - living (elektrische verwarming) met 

ver zicht - open ingerichte keuken met aansluitend 

bergruimte - 1 slaapkamer en aansluitend ruime 

badkamer ( ligbad - douchegordijn en lavabo). Vrij 

15/4/2018 € 545 / per maand + 50 € syndickosten. 

Vastgoed Ann 

Nemegheer 

 

Link 

 

 

 

 

 

 

https://www.zimmo.be/nl/dentergem-8720/te-huur/appartement/HAZSV/?search=2708b9f59ea9b7a56d344770de580578
https://www.zimmo.be/nl/wakken-8720/te-huur/appartement/HHAP7/?search=2708b9f59ea9b7a56d344770de580578
https://www.immoweb.be/nl/zoek/appartement/te-huur/dentergem/8720?maxprice=550
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Te huur appartementen  

Meulebeke 

STRAAT PRIJS SLP OMSCHRIJVING IMMOKANTOOR FOTO URL 

Tieltstraat 1 505 2 Zeer centraal gelegen hoekappartement, bestaande uit: 

- ruime inkom - leefplaats met open zicht - keuken 

(dampkap, oven, kookplaten) - berging / wasplaats - 

toilet - 2 slaapkamers - badkamer (ligbad, douche met 

massagestralen, lavabo) - balkon Beschikbaarheid = 

onmiddellijk. Electrische verwarming (+ accumulatie) 

Geen huisdieren toegelaten. Provisie 

gemeenschappelijke kosten = 30 euro/maand. EPC-

score = 405 kWh/m² (uc 1870617) 

Immo Bauwens 

 

Link 

Regentiestraat 22 bus 

3 

510 2 Goethalsplaats: Wandelafstand markt & veel parking. 

Een volledig instapklaar verzorgd ruim modern 

appartement (90 M²) met grote fietsberging (te 

bereiken via zijpoort) - geen terras! Indeling: inkom - 

grote gezellige zeer lichtrijke living (CV-gas - vloer - in 

mei 2018 zal het appartement volledig herschilderd 

worden en gordijnen volgen!) met open ingerichte 

keuken aansluitend washok - kleine bergruimte apart 

gastentoilet - 1 grote slaapkamer (laminaat - CV) - 1 

kleinere slaapkamer of bureelruimte - goed ingerichte 

badkamer (ligbad + douche --> glazen douchewand 

wordt geplaatst en dubbele lavabo). Vrij 1/6/2018. 

€510 / per maand + €50 syndic 

Vastgoed Ann 

Nemegheer 

 

Link 

Pittemstraat 2 525 3 Centrum: Een gerenoveerd duplex appartement (zonder 

terras) bestaande uit: 1ste verdiep: Hall - berging - 

badkamer (douche) - 1 slaapkamer - bureelruimte & 

living met open ingerichte keuken. 2de verdiep: Ruime 

hall - apart toilet & 2 slaapkamers. Vrij 01/06/2018. 

Vastgoed Ann 

Nemegheer 

 

Link 

https://www.zimmo.be/nl/meulebeke-8760/te-huur/appartement/H3XKN/?search=6c811736ad1676eef2957bc5dc285569
https://immo.vlan.be/nl/Detail/Appartement/te-huur/8760/Meulebeke/(RAH88036)?r=s_7d08cf3185eee49a982f62307ebfc3b369a6268e
https://immo.vlan.be/nl/Detail/Appartement/te-huur/8760/Meulebeke/(RAH72049)?r=s_ee05f38caf01f99702947cdf42fb978ee39a1a4b
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Tieltstraat 14 bus 2 550 2 Centrum: Een duplexappartement met terras - tuin & 

grote bergruimte (koterij). Gelijkvloers: Hall 

(mogelijkheid om fietsen te plaatsen). Eerste verdiep: 

Hall - living (CV - aardgas) met open keuken -

slaapkamer met ingemaakte kasten en badkamer 

(douche). Tweede verdieping: Hall - 1 slaapkamer - 

bergruimte & kleine zolder (geïsoleerd). Vrij 01/05/2018 

Vastgoed Ann 

Nemegheer 

 

Link 

 

https://immo.vlan.be/nl/Detail/Appartement/te-huur/8760/Meulebeke/(RAH81549)?r=s_ee05f38caf01f99702947cdf42fb978ee39a1a4b
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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 

https://www.zimmo.be/nl/pittem-8740/te-huur/appartement/H5IT3/?search=718f533c883d861e0b0d8eaad0befd2e
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Te huur appartementen 

Ruiselede 

STRAAT PRIJS SLP OMSCHRIJVING IMMOKANTOOR FOTO URL 
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Te huur appartementen 

Tielt 

STRAAT PRIJS SLP OMSCHRIJVING IMMOKANTOOR FOTO URL 

Kortrijkstraat 60  300 1 Gemeubelde studio bestaande uit: - keukenhoek - 

badkamer (douche, lavabo, toilet) - slaaphoek Geschikt 

voor 1 persoon. Beschikbaarheid = 16 april 2018 Forfait 

120 euro/maand voor verbruik van water, elektriciteit 

en verwarming. EPC-score = 615 kWh/m² (uc 251726) 

Immo Bauwens  Link 

Manestraat 27  400 1 Rustig gelegen appartement in het centrum van Tielt, 

bestaande uit: - inkom - woonkamer - keuken 

(dampkap, oven, kookplaten) - berging - slaapkamer - 

badkamer (zitbad, lavabo, toilet) - kelderberging - 

garage Beschikbaarheid = onmiddellijk Provisie 

gemeenschappelijke kosten = 25 euro/maand. CV op 

aardgas. Geen huisdieren toegelaten. EPC-score = 435 

kwh/m² (uc38298) 

Immo Bauwens 

 

Link 

Ieperstraat  400 2 Prachtig appartement dichtbij centrum. Living, open 

keuken met frigo-elektrische kookplaat-oven-vaste 

tafel, twee slaapkamers, ingerichte badkamer, aparte 

wc + lavabo, twee bergingen. Verwarming met 

elektrische accumulatie. Lift, gebruik van tuin. 15 juni 

2018 vrij. 50€ provisie- epc 414 kWh/m² - UC 1496761 

Immo Cova 

 

Link 

Ieperstraat 43 bus 2 430  1  De Ark Vastgoed 

 

Link 

https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/HB1DF/?search=0a3fa62995b503f7c26a2c8fa03668c1
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/HK8YE/?search=0a3fa62995b503f7c26a2c8fa03668c1
https://immo.vlan.be/nl/Detail/Appartement/te-huur/8700/Tielt/(RAH77717)?r=s_8095d5b1af920042328e28af4fa4018f1d7d442c
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/H2W2V/?search=0a3fa62995b503f7c26a2c8fa03668c1
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Felix D’ Hoopstraat 5 

bus 4 

450 1 Instapklaar dakappartement (2e verd., geen lift).Inkom, 

ingerichte open keuken, living, 1 slaapkamer, 

badkamer, zolderruimte, zuid gericht terras (2,4 m x 

5,5 m). CV aardgas. Provisie gemeenschappelijke 

kosten: 15 euro/maand. 

De Ark Vastgoed 

 

Link 

Felix D’ Hoopstraat 5 

bus 2 

460 1 Verzorgd appartement (eerste verdiep, geen lift) met 

hall, living, ingerichte keuken, berging, 1 slaapkamer, 

badkamer (met lavabomeubel en douche), toilet en 

terras. Centrale verwarming op gas. Provisie 

gemeenschappelijke kosten: 12,50 euro per maand 

De Ark Vastgoed 

 

Link 

Kasteelstraat 116 bus 

3 

490 2 Gelegen op de 2de verdieping. Inkomhall, ruime living, 

twee slaapkamers, keuken, badkamer met ligbad, 

berging. Centrale verwarming op mazout. Terras, 

centraal gelegen. Onmiddellijk vrij.- EPC 396 kWh/m² - 

UC 1400773.- € 490 + € 70/maand voorschot voor 

verwarmingskosten. 

Immo Cova 

 

Link 

Stoktmolenstraat 39 

bus 1 

500 2 Gelijkvloers appartement met 2 slpk. en garage vlakbij 

centrum Tielt! Ligging: Centrum Tielt, in nabijheid van 

openbaar vervoer, scholen, bakker, enz. Het 

appartement beschikt over een ruime garage. 

Era Lafaut 

 

Link 

https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/H1APV/?search=0a3fa62995b503f7c26a2c8fa03668c1
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/HEATV/?search=0a3fa62995b503f7c26a2c8fa03668c1
https://immo.vlan.be/nl/Detail/Appartement/te-huur/8700/Tielt/(RAH43694)?r=s_0d2e13b735f38406b1fa231e73d9a254f357e8a0
https://immo.vlan.be/nl/Detail/Gelijkvloers/te-huur/8700/Tielt/(RAH60932)?r=s_0d2e13b735f38406b1fa231e73d9a254f357e8a0
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Vinktstraat 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 

- UC 67546 

Immo Cova 

 

Link 

Beernegemstraat 33 

bus 5 

510 1 Verzorgd één- slaapkamerappartement met terras te 

Tielt. Het appartement is gelegen op de 2de verdieping 

en is toegankelijk via de lift. Bestaat uit: inkom met 

gastentoilet, living met open keuken (gootsteen, 

kookplaat, dampkap, oven en frigo), berging, 1 

slaapkamer dat toegang verleent tot de ruime 

badkamer (dubbele lavabo, douche en wandmeubel). 

Aan de voor- & achterkant van het appartement is er 

een terras voorzien. Privatieve autostaanplaats 

inbegrepen in huurprijs. Beschikbaar: onmiddellijk vrij! 

Enkele pluspunten: Verzorgd en instapklaar, gunstig 

EPC = lage energiekost, centrale verwarming op 

aardgas, lift aanwezig. Centraal gelegen in centrum van 

Tielt. 

Vlaemynck 

Vastgoedmanage

ment 

 

Link 

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     

Tieltse Steenweg 

24 9800 Deinze 

0476 78 78 85 

 

Link 

Neringenstraat 1 525 2 Dit energiezuinig appartement werd perfect 

onderhouden en is rustig gelegen in het centrum van 

Kanegem. Indeling: lichtrijke woonkamer, ingerichte 

keuken met alle toestellen, praktische bergplaats, ruime 

badkamer met ligbad en 2 volwaardige slaapkamers. 

Gordijnen en verlichting aanwezig! Extra troeven: 

garage met bergruimte in het gebouw, een leuk terras 

Cornelis & 

Partners bvba 

Hundelgemsestee

nweg, 306  9820 

- Merelbeke 

 

Link 

https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/appartement/te-huur/aarsele/8700/id7490493
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/HHPOZ/?search=0a3fa62995b503f7c26a2c8fa03668c1
https://www.zimmo.be/nl/aarsele-8700/te-huur/appartement/GLCYB/?search=0a3fa62995b503f7c26a2c8fa03668c1
https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/appartement/te-huur/kanegem/8700/id7421913
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én dit appartement is onmiddellijk beschikbaar! 

Huurprijs is 525€ (inclusief garage!) + 25€ 

syndickosten! Voor de snelle beslisser! Wenst u een 

vrijblijvend bezoek? Contacteer Fleur 0495/18 21 61 

Kasteelstraat 122 bus 

1 

550 2 Centrum: Een groot lichtrijk instapklaar (geschilderd) 

appartement (1ste verdiep - 118 M² opp.) met terrasje 

(achteraan) - garage & aparte berging en wasruimte (10 

M² - rechtstreeks via inkom). Indeling: inkom 

(ingemaakte vestiaire) - grote gezellige living (46 M² - 

CV op aardgas - nieuwe ketel) - ingerichte keuken met 

eethoek + bergruimte - apart gastentoilet - 2 grote 

slaapkamers & badkamer (bad - douche en lavabo). Vrij 

op heden. € 550 / per maand. GEEN LIFT! GEEN 

SYNDIC 

Vastgoed Ann 

Nemegheer 

 

Link 

 

https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/appartement/te-huur/tielt/8700/id7465469
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Te huur appartementen 

Wingene 

STRAAT PRIJS SLP OMSCHRIJVING IMMOKANTOOR FOTO URL 

 385 1 prachtige studio. Inkom, aparte badkamer met ligbad, 

wc met lavabo, living, keukenblok met aangebouwde 

tafel elek. kookplaat-frigo. Electrische accumulatie. Lift 

tot boven. Garage. Ideaal voor alleenwonenden. 

Provisie syndic : 25€ - Onmiddellijk vrij - epc 429 

kWh/m² - UC 826161 

Immo Cova 

 

Link 

Guido Gezellelaan 8 

bus A 

490 2 Gezellig gelijkvloers appartement bestaande uit: inkom, 

living, zithoek (of slaapkamer), keuken, badkamer, 

apart toilet, 2 slaapkamers en berging. Er is ook een 

binnenkoer. Rustig gelegen in het centrum van 

Wingene. Vlakbij winkels, scholen, openbaar vervoer, 

sportcentrum en cultureel centrum. 

Era Vastgoed 

Centrum 

 

Link 

Tieltstraat 1 500 1 Instapklaar nieuwbouw appartement in een klein en 

knus flatgebouw. Volledig ingerichte keuken, in de 

woonkamer tevens een wandkast. Berging die dienst 

kan doen als wasplaats, toilet. Ingerichte badkamer met 

regendouche en linnenkast. Terras. Vloerbekleding deels 

parket, deels betegeling. extra uitrusting : videofoon, 

lift en screens voor de ramen. Aan de overkant van de 

straat een autostandplaats. Huur rechtstreeks van de 

eigenaar. Winkels vlakbij. zeer zuinig in 

energieverbruik! Een pareltje om in te wonen! 

0479 78 81 65  Link 

https://immo.vlan.be/nl/Detail/Flat---Studio/te-huur/8750/Wingene/(RAH76408)?r=s_1baf058864e6b26cd0af427b2ef8c1614816dcfb
https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/gelijkvloerse-verdieping/te-huur/wingene/8750/id7474472
https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/appartement/te-huur/wingene/8750/id4434000
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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 op 

koppel! 

Era Vastgoed 

Centrum 

 

Link 

Zandbergstraat 18 

bus 6 

540 1 Appartement met 1 slaapkamer op 2de verdiep (geen 

lift) met ruime leefruimte, keukenhoek, badkamer met 

ligbad en dubbele lavabo en zolder. Gelegen op 

wandelafstand van de markt van Wingene, 50m van 

bakker en slager, school en kinderopvang. Syndickosten 

inbegrepen in huurprijs! 

Vastgoed 

Wanneyn    

Hubert 

d'Ydewallestraat 

4/001   8730 

Beernem         

050 70 34 35 

 

Link 

Marktplein 2 bus 4 550 2 Ruim 2 slaapkamer appartement met terras en 

magnifiek zicht op de Markt! Indeling: zeer ruime en 

lichtrijke leefruimte, terras, keuken met vaatwasser, 

combi oven/microgolf en koelkast, berging, afzonderlijk 

toilet, badkamer met ligbad, douche en dubbele lavabo, 

2 slaapkamers, wasruimte. Syndickosten: 

30euro/maand. Mogelijk bij huren garage aan 

50euro/maand. 

Vastgoed 

Wanneyn    

Hubert 

d'Ydewallestraat 

4/001   8730 

Beernem         

050 70 34 35 
 

Link 

Lichterveldestraat 45 

bus 0103 

550 1 Nieuw, instapklaar (schilderwerken worden nog 

uitgevoerd) appartement op de eerste verdieping nabij 

centrum van Zwevezele. Het appartement bestaat uit: 

inkom, woon- eetkamer met open, volledig ingerichte 

keuken. Berging met aansluiting wasmachine, 1 

slaapkamer en badkamer met douche. 

Ventilatiesysteem aanwezig. Zonnige tuin en terras 

beschikbaar. Ook is er een bovengrondse parkeerplaats 

(nr.13) voorzien. Voor de fietsen is er een gezamenlijke 

fietsenberging voorzien. Dit appartement is voorzien 

van alle comfort en ideaal voor wie centraal wenst te 

wonen! 

Era Vastgoed 

centrum 

 

Link 

https://www.zimmo.be/nl/zwevezele-8750/te-huur/appartement/HINR3/?search=2530edcf34380a6e46953968b9bbe192
https://www.zimmo.be/nl/wingene-8750/te-huur/appartement/HD54V/?search=2530edcf34380a6e46953968b9bbe192
https://www.zimmo.be/nl/zwevezele-8750/te-huur/appartement/HBT0N/?search=2530edcf34380a6e46953968b9bbe192
https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/appartement/te-huur/zwevezele/8750/id7470116
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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 Tinis 

Beernemsteenweg 78, Wingene 

0486/50 66 70 

www.nvtinis-immo.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.nvtinis-immo.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/

