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Te huur huizen  

Dentergem 

STRAAT PRIJS SLP OMSCHRIJVING IMMOKANTOOR FOTO URL 

Adamstraat 7 

 

350 1 Inkomhal, één slaapkamer beneden, leefruimte, 

standaard ingerichte keuken, kelder, badkamer met 

ligbad, lavabo en toilet. De woning is voorzien van 

rolluiken. Garage. Voorschot elektriciteit 100,- EUR / 

maandelijks. Verwarming: pelletkachel 

Optimmo 

 

Link 

Molenstraat 10 400 3 Gesloten woning gelegen in het centrum van Wakken. 

Er is een inkomhal met doorgang dat optioneel als 

berging kan worden gebruikt. Ruime leefruimte met 

open keuken met plaats voor zit-en eetgedeelte. Via de 

keuken kan het terras met buitenberging bereikt 

worden. Aan de keuken is ook een apart toilet voorzien. 

Er zijn 3 slaapkamers aanwezig. De badkamer beschikt 

over een ligbad dat ook al douche kan functioneren. 

Bijkomend is er ook nog een zolder en een kelder. De 

woning wordt verwarmd op elektriciteit. 

Optimmo 

 

Link 

Molenstraat 20 520 3 Inkomhal, lichtrijke leefruimte, ingerichte eetkeuken. 

Kelder, wasplaats en apart toilet. De woning heeft een 

aangename buitenkoer. Op de bovenverdieping zijn er 3 

slaapkamers. Badkamer. Zolder, met vaste trap. 

Mogelijkheid om een garage apart te huren (35,- 

EUR/per maand) 

Optimmo 

 

Link 

Kapellestraat 15 600 2 Inkomhal met toegang tot de keuken en woonkamer. 

Ruime keuken met extra kastenwand. Woonkamer met 

zit - en eetgedeelte. Speelkamer/ bureau gelegen 

achter de keuken. Wasplaats met kastenwand. 

Stadstuintje aangelegd met tegels. Op de 

bovenverdieping zit de badkamer en 2 slaapkamers. 

Zolder is afgewerkt en kan dienen als extra slaapkamer/ 

hobbyruimte. Mogelijkheid tot bij huren van garage. 

Optimmo 

 

Link 

https://www.zimmo.be/nl/markegem-8720/te-huur/huis/HGIV7/?search=394d1b6ca577426178d1c28183c1429f
https://www.zimmo.be/nl/wakken-8720/te-huur/huis/HGIV3/?search=394d1b6ca577426178d1c28183c1429f
https://www.zimmo.be/nl/wakken-8720/te-huur/huis/HGAAV/?search=394d1b6ca577426178d1c28183c1429f
https://www.zimmo.be/nl/wakken-8720/te-huur/huis/HGIVB/?search=89666ee6330b59a80c39bae9bc82fdd0
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Hekkenstraat 15 600 3 Inkomhal met toegang tot de keuken en woonkamer. 

Gezellige woonkamer met zit- en eetgedeelte en de 

houtcassette kan voor de extra gezellige warmte 

zorgen. Aparte keuken en is voorzien van keramische 

kookplaat, oven, recente koelkast en spoelbak. Ruime 

veranda met buitenberging. Via de veranda heeft men 

ook toegang tot de garage. Apart toilet. Op de 

bovenverdieping zijn er 3 slaapkamers. Badkamer. 

Gezellige aangelegde tuin en aangelegd terras. 

Optimmo 

 

Link 

Nieuwstraat 42 600 2 Leuk gerenoveerde rijwoning met inkom, living, keuken 

met doorgang tot terras v 18 m² (geen tuin). Boven zijn 

er 2 slaapkamers met badkamer met douche en toilet. 

Op de afgewerkte zolder kan er ook een extra kamer 

van gemaakt worden. Op 300 m van de woning is er 

een gesloten garage. 

ERA – Bossuyt 

Holstraat 86  

8790 Waregem   

056/611010 

 

Link 

 

 

 

 

Te huur huizen  

Meulebeke 

STRAAT PRIJS SLP OMSCHRIJVING IMMOKANTOOR FOTO URL 

Kasteelstraat 74 575 3 Meulebeke (Centrum). Een instapklare gezellige 

gezinswoning met ruime tuin en tuinberging (aansluiting 

wasmachine en droogkast) 

Gelijkvloers: inkomhal - living met open ingerichte 

keuken (CV - gas) - badkamer en slaapkamer (of 

bureelkamer).  

Verdiep: 2 slaapkamers en zolder. 

Vrij 1/7/2018. 

Vastgoed 

Nemegheer Ann 

 

Link 

https://immo.vlan.be/nl/Detail/Huis/te-huur/8720/Wakken/(RAH59983)?r=s_cecc4ed9556c30d67adc0df120c2e4464cac19ad
https://immo.vlan.be/nl/Detail/Huis/te-huur/8720/Wakken/(RAH77583)?r=s_cecc4ed9556c30d67adc0df120c2e4464cac19ad
https://immo.vlan.be/nl/Detail/Huis/te-huur/8760/Meulebeke/(RAH81057)?r=s_04b9b86f3f6da0a221f3144ebd3e71b9c7811af9
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€  575 / per maand. 

Te huur huizen  

Pittem 

STRAAT PRIJS SLP OMSCHRIJVING IMMOKANTOOR FOTO URL 

Meulebekestraat 28 C 530 1  Vastgoed De Ark 

 

Link 

Egemstraat 112 580 2 Instapklare en goed onderhouden woning met garage 

en tuin op 750 m² in Pittem! ? Ligging: Ligging tussen 

Egem en Pittem. Op fietsafstand van de Markt, bakker, 

beenhouwerij, enz.? Indeling: Gelijkvloers: Via de 

inkom kom je in de living met eetplaats. De keuken 

beschikt over een dampkap, elektrisch fornuis, oven, 

dubbele spoelbak en provisieberging. Er is ook nog een 

veranda en een apart toilet. Eerste verdiep: Op het 

eerste verdiep zijn er 2 slaapkamers en een badkamer 

die voorzien is van een ligbad met douchescherm, 

enkelvoudige wastafel met spiegelkast en toilet. Zolder: 

Bij de woning is er ook nog een zolder. Garage: De 

woning is voorzien van een garage. Tuin: Er is een tuin 

met extra bergruimte. Pluspunten: Instapklaar, Garage. 

Era Lafaut 

 

Link 

https://www.zimmo.be/nl/pittem-8740/te-huur/huis/HH17B/?search=5c071a49fc398add76106f61f5053696
https://www.zimmo.be/nl/pittem-8740/te-huur/huis/HIOTA/?search=5c071a49fc398add76106f61f5053696
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Doelstraat 3 590 3 Halfopen woning met tuin en garage in Pittem! Ligging: 

Gelegen in centrum Pittem, nabij bakker, slager, 

scholen,? Indeling: Gelijkvloers: We komen binnen in de 

inkomhal met apart toilet. Verder hebben we de 

woonkamer met gaskachel. De keuken is voorzien van 

een elektrisch fornuis, een oven, een dampkap en een 

enkele spoelbak. Verder hebben we nog een badkamer 

met douche, enkelvoudig lavabo meubel en aansluiting 

voor wasmachine. Op het gelijkvloers vinden we ook 

nog een slaapkamer. Eerste verdiep: Op het eerste 

verdiep zijn er 2 slaapkamers en een ruime zolder. De 

slaapkamers boven meten respectievelijk 3,6 x 3,1 en 

4,1 x 3,5. De zolder dient perfect als berging. Kelder en 

zolder: Er is een kelder bij de woning. Tuin en garage: 

Er is een garage bij de woning alsook een tuin met 

terras. ? Pluspunten: Garage, Tuin, Instapklaar. 

Era Lafaut 

 

Link 
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Ruiselede 

STRAAT PRIJS SLP OMSCHRIJVING IMMOKANTOOR FOTO URL 

GEEN       

  

https://www.zimmo.be/nl/pittem-8740/te-huur/huis/HIOZ4/?search=5c071a49fc398add76106f61f5053696
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Te huur huizen  

Tielt 

STRAAT PRIJS SLP OMSCHRIJVING IMMOKANTOOR FOTO URL 

Nieuwstraat 5 A 450 1 Kleine rijwoning met leefruimte, ingerichte eetkeuken, 

badkamer, 1 ruime slaapkamer, toilet, vaste trap naar 

zolder (bergruimte), koertje met berging. Verwarming 

individueel op gas. Dak werd recent geïsoleerd en overal 

dubbele beglazing. Epc werd nog niet aangepast na 

deze werken. Ideaal voor 1 persoon 

De Ark vastgoed 

 

Link 

Europalaan 81 450 2 Living, keuken. Verwarming met gaskachel. Douche, wc. 

Twee slaapkamers. Nieuwe elektriciteit en nieuwe 

gasleiding. Onmiddellijk vrij EPC 484 KWh/m² - UC 

415047 

Immo Cova 

 

Link 

Vinktstraat 48 460 3 Rustieke halfopen woning in het hartje van Aarsele. 

Deels vernieuwd in 2017. De woning omvat een inkom, 

leefruimte - die wordt verwarmd op een kachel - en een 

kelder. De keuken is voorzien van kookfornuis, 

spoelbak, koelkast en dampkap. Deze wordt nog 

vernieuwd. Aansluitend is een berging en de badkamer. 

Badkamer bestaat uit een toilet, lavabo en douche. Het 

verdiep bevat 3 slaapkamers waarvan 1 ruime en 2 

kleine slaapkamers. Aan de buitenzijde van de woonst 

zijn bergingen - een tuin die naar eigen wens mag 

ingericht worden en een garage aanwezig. 

Vastgoed 

Demeyer 

 

Link 

https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/huis/HCF17/?search=4342926100b9a83d71deb95840ac4cd6
https://immo.vlan.be/nl/Detail/Huis/te-huur/8700/Tielt/(RAH69250)?r=s_420dd43ff68659bebf7a5bdd528939e79eaf22af
https://immo.vlan.be/nl/Detail/Huis/te-huur/8700/Aarsele/(RAH88352)?r=s_3a2fb53478cae7e63a6622c7494fcda8df9a8baa
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Deken Darraslaan 30 500 2 Rijwoning gelegen in het centrum van Tielt, bestaande 

uit: GELIJKVLOERS: - inkom/voorplaats - leefplaats 

(gaskachel) - keuken (kastjes, spoeltafel, dampkap) - 

badkamer (douche, toilet, lavabo) VERDIEPING: - 2 

slaapkamers BUITENOMGEVING: - berging - ruim terras 

/ koer Beschikbaarheid = onmiddellijk Geen huisdieren 

toegelaten. EPC-score = 535 kWh/m² (uc810357) 

Immo Bauwens 

 

Link 

Hulstplein 12 515 2 Rijwoning in het centrum van Tielt, bestaande uit 

GELIJKVLOERS: inkom/woonkamer, keuken met oven, 

kookplaat en dampkap, toilet, badkamer met lavabo en 

douche. 1e VERDIEP: 2 slaapkamers. BUITEN: terras 

met achterliggende onderhoudsvriendelijke koer en 

berging. 

Optimmo 

 

Link 

Wingensesteenweg 

87 

530 2 Woning met ruime tuin en veel bergingen Living met 

nieuwe pelletkachel Keuken Badkamer Twee 

slaapkamers Ruime tuin Veel bergingen Onmiddellijk 

vrij 530€ epc 778 kWh/m² - UC 1276463 

Immo Cova 

 

Link 

Schuiferskapelsestee

nweg 54  

545 2 Woning nabij de rand van Tielt, bestaande uit: 

GELIJKVLOERS - leefruimte - open ingerichte keuken 

(kookplaten, dampkap, frigo, vaatwas, micro) - toilet - 

badkamer (ligbad, lavabo) - garage VERDIEPING - 2 

slaapkamers BUITENOMGEVING - klein terrasje 

Beschikbaarheid = 01 juli 2018 Aardgaskachel in 

leefruimte. Geen huisdieren toegelaten. EPC-score = 

277 kWh/m² (uc899502) 

Immo Bauwens 

 

Link 

Baudeloostraat 3 560 3 Deze gezellige woning is gelegen in de dorpskern van 

Aarsele. Vlot bereikbaar, centraal gelegen en dichtbij 

winkels, openbaar vervoer, school, ... De woning omvat 

een ruime leefruimte met plaats voor een eetplaats, 

aansluitend is de droge kelder, keuken (voorzien van 

alle comfort) en de badkamer (bad - lavabo en toilet). 

Het tussenverdieping omvat een voutekamer en het 

Vastgoed 

Demeyer 

 

Link 

https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/huis/GZ4QN/?search=4342926100b9a83d71deb95840ac4cd6
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/huis/HEC0R/?search=4342926100b9a83d71deb95840ac4cd6
https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/huis/te-huur/tielt/8700/id7483233
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/huis/HGCMR/?search=4342926100b9a83d71deb95840ac4cd6
https://immo.vlan.be/nl/Detail/Huis/te-huur/8700/Aarsele/(RAH82049)?r=s_420dd43ff68659bebf7a5bdd528939e79eaf22af
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eerste verdiep omvat 3 slaapkamers alsook een 

dressing. Tot slot is de woning ook voorzien van een 

zonnige dorpskoer met tuinbergingen. Verwarming is op 

gas en gaskachels, rolluiken aanwezig, koer wordt 

geschilderd 

Dertig 

Zilverlingenstraat 23 

570 2  De Ark vastgoed 

 

Link 

Kapellestraat 42 575 2 Goed onderhouden woning met 2 slaapkamers in 

centrum Tielt. Ligging: De woning is gelegen in het 

centrum van Tielt, in nabijheid van openbaar vervoer, 

scholen, winkels, enz...Indeling: Gelijkvloers: We 

komen binnen in de inkomhal, eveneens traphal. Via de 

inkom komen we in de woonkamer van 30 m². Verder 

hebben we de keuken. De keuken is voorzien van een 

enkele spoelbak, gaskookplaat en dampkap. Verder 

hebben we nog een toilet en buitenberging / wasplaats 

met aansluiting voor wasmachine. Eerste verdiep: Op 

het eerste verdiep zijn er 2 slaapkamers van resp. 

11,47 m² en 10,8 m². Verder is er ook nog een 

badkamer met toilet, enkele lavabo en douche. Zolder: 

De zolder van 27,5 m² is bereikbaar met een vaste trap. 

De zolder is goed geïsoleerd en het dak is in goede 

staat. Garage: We vinden ook nog een ruime garage 

van 28,5m² met automatische poort die uitkomt op de 

Bruggestraat. Tuin/terras: De woning heeft ook nog een 

gezellig terras die westelijk georiënteerd is. Pluspunten: 

Centrale ligging vlakbij het centrum van Tielt. Goed 

onderhouden woning met garage. De woning is vrij 

vanaf 1 juni 2018. 

Era Lafaut 

 

Link 

https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/huis/HEFSR/?search=4342926100b9a83d71deb95840ac4cd6
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/huis/HK6CX/?search=4342926100b9a83d71deb95840ac4cd6


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

Sint Michielstraat 107 575 2 Instapklare rijwoning met terras in centrum Tielt. Deze 

charmante woning heeft volgende indeling: Gelijkvloers: 

Inkom, slaapkamer/bureau, living, aparte keuken met 

gootsteen, elektrische kookplaat en dampkap, 

badkamer (met bad, lavabo en toilet), berging. Eerste 

verdieping: 2 slaapkamers. Gezellige binnenplaats in 

bankirai achter de woning. Enkele troeven: - Ideale 

ligging, centraal te Tielt;- Centrale verwarming op 

aardgas;- Instapklaar: gerenoveerd en geschilderd! 

Beschikbaar: onmiddellijk vrij! 

Vlaemynck 

vastgoedmanage

ment 

 

Link 

Bruggestraat 59 590 3 Ruime woning in buurt van ziekenhuis, sportcomplex, 

winkel, centrum en Ringlaan. Ook leuk om te delen met 

twee. Ruime creatieve woning: starterswoning: 3 

verdiepen 3 gevels, bij centrum en ring, sport en 

cultuur, buurt van ziekenhuis, vrij parkeren nabij. Alle 

voorzieningen, branddetectie. Eventueel wat meubilair. 

AUB Geen Huisdieren. Keuken is uitgerust tot en met 

frigo-diepvries combi en er is overal centrale 

verwarming, lavabo s met koud en warm water en 

nieuw geïsoleerd dak. Er is ook een tuin. 

Via eigenaar     

32 51 40 17 25 

 Link 

Ieperstraat 35 590 3 Tielt (Centrum) Een grote type burger woning half open 

bebouwing met zijpoort (via Begijnstraat) terrasje & 

stadstuintje (wordt op heden gerenoveerd) totale 

oppervlakte: 140m² (5.8m façade) Gelijkvloers: 

gezellige living (CV gas - eiken parket) met zicht op 

terrasje - volledige vernieuwde ingerichte keuken met 

eethoek (american frigo - CV) kelder (volledige onder 

keldert) - 1 gastentoilet. Verdiep: 1 grote slaapkamer 

(eiken parket - CV gas) aansluitend vernieuwde 

badkamer - 2 grote slaapkamers (waarvan nog één 

kamer met douche en lavabo) - 1 grote ingerichte kast - 

zolder (35m² - via vaste trap) + chauffageruimte. € 590 

/ per maand Vrij op heden. Voorgevel zal ten gepaste 

tijde gerenoveerd worden! 

Vastgoed 

Nemegheer Ann  

 

Link 

https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/huis/H7HBZ/?search=4342926100b9a83d71deb95840ac4cd6
https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/huis/te-huur/tielt/8700/id2857524
https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/huis/te-huur/tielt/8700/id6848402
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Monseigneur 

Christiaensstraat 32 

600 3 Tielt Een instapklaar gezellige ééngezinswoning met 

parking voor de woning - doorrit te voet of met fiets 

naar fietsberging - terras en aangelegd stadstuintje. 

Gelijkvloers: inkom - apart gastentoilet - gezellige grote 

living (28 M² - aardgasverwarming) - nieuwe keuken 

(mei 2018) - wasruimte en kelder. Verdiep: 3 

slaapkamers - nieuw ingerichte badkamer met douche 

en volledig ingerichte zolder (mogelijk hobby kamer). 

Vrij 1/07/2018.  

Vastgoed 

Nemegheer Ann 

 

Link 
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Wingene 

STRAAT PRIJS SLP OMSCHRIJVING IMMOKANTOOR FOTO URL 

Zeswegenstraat 34 580 4 Bestaande uit: inkom, woonplaats, leef keuken zonder 

toestellen, 1 gelijkvloerse slaapkamer, en gelijkvloerse 

badkamer met douche en toilet en een veranda. Op het 

verdiep de nachthal, 3 slaapkamers, een zolder en nog 

een badkamer met ligbad en lavabo. Diverse 

tuinbergingen, 2 garages en grote zonnige koer en zuid 

gerichte tuin. De veranda beschikt over automatische 

zonnewering. beschikbaar 01/07/2018. 

Immo Consulting 

Wallays 

Vijfwegenstraat 68 

8800 Roeselare 

051 24 88 00  

 
 

Link 

Kerkstraat 7 590 3 Rijwoning in centrum Zwevezele. Bestaande uit: op 

gelijkvloers: inkom, living, keuken, wasplaats, veranda, 

badkamer en garage. Op de eerste verdieping zijn er 4 

kamers waarvan 1 met toegang tot de zolder. Leuk 

tuintje. Heel centraal gelegen op wandelafstand van 

Marktplein, park, winkels en openbaar vervoer 

Era Vastgoed 

centrum 

 

Link 

https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/huis/te-huur/tielt/8700/id7406601
https://www.zimmo.be/nl/zwevezele-8750/te-huur/huis/HH37F/?search=cf0ae18daa606b559d62d667d76bcbad
https://www.zimmo.be/nl/zwevezele-8750/te-huur/huis/HINR8/?search=cf0ae18daa606b559d62d667d76bcbad
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Hoogweg 40  595 3 Halfopen bebouwing met 3 slaapkamers - garage en 

tuin - Keuken - Living - Badkamer - Drie slaapkamers - 

Veranda - Garage voor twee wagens - Tuin - Vrij juni 

2018 - 595€ - EPC 451kWh/m2 ref Epc 304260 (zolder 

werd nadien geïsoleerd) 

Immo Cova 

 

Link 

Leenmolenstraat 3 600 3 Leuke eengezinswoning met veel buitenspeelruimte in 

het centrum van Wingene. Voorziet in 2 ingerichte en 1 

verder af te werken slaapkamers. Inpandige garagebox. 

Het huis komt te huur aan 600€/maand en is 

onmiddellijk beschikbaar. Indeling: Woonkamer, open 

keuken, SLK1, badkamer, apart toilet. Mansarde 

slaapkamer. Zolder op stahoogte, met een derde 

slaapkamer - vloer nog verder af te werken. In de tuin 

bevinden zich 3 bergingen en een diepe afgesloten 

garagebox. 

Immo Tinis 

 

Link 

  

https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/huis/te-huur/wingene/8750/id7434662
https://www.zimmo.be/nl/wingene-8750/te-huur/huis/HHJGF/?search=cf0ae18daa606b559d62d667d76bcbad
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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 Vastgoedmanagement 

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 68, Wingene 

0486 50 66 70 

www.nvtinis-immo.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.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 : / 

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/

