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Bronnen zoekertjes: 

- www.immoweb.be 

- www.immo.vlan.be 

- www.zimmo.be 

 

http://www.immoweb.be/
http://www.immo.vlan.be/
http://www.zimmo.be/
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Te huur appartementen 

Dentergem 

STRAAT PRIJS SLP OMSCHRIJVING IMMOKANTOOR FOTO URL 

Hugo Verrieststraat 4 510 1 Inkom met gastentoilet, gezellige en lichtrijke 

leefruimte, aparte ingerichte keuken, badkamer met 

ligbad en douchewand, lavabomeubel, 

wasplaats/berging, 1 ruime slaapkamer. 

Autostaanplaats in een gemeenschappelijke garage. Lift 

aanwezig in het gebouw. 

Optimmo 

 

link 

Molenstraat 38 / B 525 3 Inkomhal, lichtrijke leefruimte met aansluitend de 

verrassend ruime ingerichte open keuken en veranda. 

Het appartement heeft 3 ruime slaapkamers en een 

badkamer met lavabo en ligbad. in de nachthal bevindt 

zich een grote inbouwkast. Leuk terrasje vooraan. CV 

op aardgas. Parkeerplaats voor het appartement. 

Optimmo 

 

Link 

Deinzestraat 32 / E 580 2 Ruim (bemeubeld) appartement op de 2e verdieping 

met inkom (met inkomkast), living, ingerichte keuken, 

berging, toilet apart, badkamer (met ligbad), 2 ruime 

slaapkamers en GARAGE inbegrepen. euro30/mnd 

syndic. INSTAPKLAAR! 

Immo Roba 

 

Link 

 

 

https://immo.vlan.be/nl/Detail/Appartement/te-huur/8720/Wakken/(RAG73510)?r=s_a31d175021dc7561cc8d820313e98c7048bb1f5f
https://www.zimmo.be/nl/wakken-8720/te-huur/appartement/IGCWF/?search=c56dd1a2be28abed90b3e34c0d9c591e
https://www.zimmo.be/nl/oeselgem-8720/te-huur/appartement/IFKJ1/?search=c56dd1a2be28abed90b3e34c0d9c591e
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Te huur appartementen  

Meulebeke 

STRAAT PRIJS SLP OMSCHRIJVING IMMOKANTOOR FOTO URL 

Plettinckplaats 10 bus 

0001 

450 2 Meulebeke - op wandelafstand markt Een recent 

gelijkvloers appartement (instapklaar & geschilderd) 

met klein terrasje (achteraan). Indeling : Hall (met 

vestiaire) - gezellige living (24 M² - CV op aardgas) met 

modern open ingerichte keuken (voorzien van alle 

apparatuur) - apart gastentoilet - badkamer (ligbad + 

meubel) - 2 slaapkamers & berging (chauffageketel). 

Vrij 15/12/2018. 450 € per maand + € 50 syndic. 

Vastgoed Ann 

Nemegheer 

 

link 

Oostrozebekestraat 

18  

475 2 Centraal gelegen duplex appartement bestaande uit 

inkom , living aparte keuken, berging , op 

bovenverdieping toilet, 2 slaapkamers en badkamer. 

Vrij vanaf 1/12/2018. geen lift. geen v.a.k. 475€/maand   

EPC 388 kWh/m² 

Immex bvba 

Rijksweg 276 

8710 Wielsbeke 

056/66 61 46  

Link 

Oostrozebekestraat 2 500 2 Zeer ruim appartement op 2de verdiep (geen lift). Met 

inkom , zeer grote leefruimte , aparte keuken met 

terras , 2 ruime slaapkamers , berging en badkamer 

(bad , wc , wastafel). Vrij. EPC 397 kwh/m² 

(UC1220601). Geen garage. Geen algemene kosten ! 

Immex bvba 

Rijksweg 276 

8710 Wielsbeke 

056/66 61 46  

link 

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 

Immo Bauwens 

 

link 

https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/gelijkvloerse-verdieping/te-huur/meulebeke/8760/id7776908
https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/appartement/te-huur/meulebeke/8760/id7841923
https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/appartement/te-huur/meulebeke/8760/id7756985
https://www.zimmo.be/nl/meulebeke-8760/te-huur/appartement/H3XKN/?search=660912074c02aee3585b266f4c15597a
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gemeenschappelijke kosten = 30 euro/maand. EPC-

score = 405 kWh/m² (uc 1870617) 

Holdestraat 10 / bus 

2 

540 1 Verzorgd en lichtrijk appartement met 1 slaapkamer en 

ruime berging. Het appartement ligt op de tweede 

verdieping van residentie Mote. Vanuit de living is er 

toegang naar het ruime terras. In de keuken is er 

spotverlichting en zijn alle toestellen aanwezig. Ook is 

er een ruime berging met aansluiting voor de 

wasmachine. In de badkamer is er een dubbele lavabo 

en een douche. Het appartement telt 1 slaapkamer met 

laminaat vloerbekleding. Het appartement werd pas 

geschilderd! Vrij: onmiddellijk Prijs: 540 euro (+50 euro 

syndickosten) 

Immo Metex 

 

Link 

Oostrozebekestraat 

25 / 7 

550 3 Gezellig en ruim, centraal gelegen zongericht 
dakappartement (128 m²) met drie terrassen. 

Het appartement is volledig door de verhuurder 

herschilderd en vernieuwd naar sanitair, 3 slpks, inger. 

keuken met ontbijthoek,2 ruime kelderberg.,2 staanpl. 

Prov.gem.kosten: 65 EUR/m. 

De Ark Vastgoed 

 

Link 

Regentiestraat 10 / 

02.01 

575 2 RESIDENTIE MERANO - 200 meter gelegen van de 

Markt - Een instapklaar appartement op de tweede 

verdieping - Gezamenlijke fietsenberging - privé 

kelderberging-Inkomhal - living met open keuken - 

terras - berging - apart toilet - badkamer (douche) - 2 

slaapkamers - EPC 95 kWh/m² (UC 271492)- 

575€/maand (inclusief syndic) -Vrij 1 februari 2019 

Vastgoed Anbra 

 

Link 

Tieltstraat 1 bus 7 585 2 Meulebeke Centrum Een instapklaar lichtrijk zonnig 

geschilderd groot appartement (170 M²) op het 3de 

verdiep (met lift) - groot zuidgericht terras (70 M² - 

deels overdekt) en fietsberging. Indeling: grote inkom - 

apart gastentoilet - gezellige klare living (46 M² - muren 

behangen en geschilderd - accumulatoren D+ N tarief) - 

leefkeuken (34 M²) ingericht met grote eethoek 

Vastgoed Ann 

Nemegheer 

 

Link 

https://www.zimmo.be/nl/meulebeke-8760/te-huur/appartement/IGUFE/?search=c8dc355d9eb1864db2ae6213bdc4e358
https://www.zimmo.be/nl/meulebeke-8760/te-huur/appartement/I750D/?search=c8dc355d9eb1864db2ae6213bdc4e358
https://www.zimmo.be/nl/meulebeke-8760/te-huur/appartement/IE5YM/?search=c8dc355d9eb1864db2ae6213bdc4e358
https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/appartement/te-huur/meulebeke/8760/id7721838
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uitgevend op terras - grote was- & bergruimte (12 M²) - 

2 grote slaapkamers (20 & 22 M²) en ingerichte 

badkamer (ligbad - douche en dubbele lavabo). € 585 / 

per maand + € 30 per maand syndic. Vrij op heden. EPC 

iets hoger door accumulatoren - pand is geïsoleerd met 

isolatie conform de wet! 

Kasteelstraat 6/02.02  590 2 Meulebeke - Centrum: Residentie Leonardo Een groot 

instapklaar lichtrijk geschilderd appartement op het 2de 

verdiep met 2 terrassen (voorkant kasteelstraat en een 

zuidgericht achteraan) - parking voor de bewoners 

achteraan (6 wagens) en grote kelderberging. 100 M² 

totale oppervlakte. Indeling: inkom - uiterst gezellige 

living (45 M² - CV gas) met open ver zicht - volledig 

open ingerichte keuken met aansluitend berg-

/wasruimte - gastentoilet - badkamer (douche - dubbele 

lavabo) - 2 slaapkamers (1 grote met dressingruimte & 

1 kleinere - CV & laminaat). Vrij 15/12/2018. € 590 / 

per maand + € 60 syndic. 

Vastgoed Ann 

Nemegheer 

 

Link 

Karel van 

Manderstraat 1/202  

595 2 Meulebeke Een uiterst gezellig modern instapklaar 

geschilderd nieuwbouwappartement op het 2de verdiep 

met ver zicht & grote garage ( 34 M² - 2 kleine wagens 

of 1 grote die toegang heeft aan de lift) - fietsruimte en 

gemeenschappelijk terras op het gelijkvloers. Bouwjaar 

2014 - 93 M² totale oppervlakte. Indeling: inkom - 

gezellige living (CV gas - vloer) - open ingerichte 

keuken (voorzien van alle apparatuur) - apart 

gastentoilet - bergruimte - badkamer (lavabomeubel - 

douche en wasmachine) en 2 slaapkamers. € 595/ per 

maand + € 70 syndickosten. Vrij op heden. (gordijnen - 

kleine overnameprijs) 

Vastgoed Ann 

Nemegheer 

 

Link 

https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/appartement/te-huur/meulebeke/8760/id7813970
https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/appartement/te-huur/meulebeke/8760/id7316955
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Oostrozebekestraat 

65 / 5 

600 3 Een geschilderd appartement op de derde verdieping 

(duplex), bestaande uit : Verdiep 3 : inkom met 

ingebouwde kasten - living - keuken - apart toilet - 

overdekt terras - open terras met automatische 

zonneluifel - Verdiep 4 : nachthal - wasruimte - 

badkamer (ligbad) - 3 slaapkamers - Autostaanplaats 

(overdekt) - privé kelderberging - EPC 243 kWh/m²jaar 

(UC 2032477) - 600€/maand (syndic inbegrepen) - 

Onmiddellijk beschikbaar 

Vastgoed Anbra 

 

Link 

Rijselstraat 21/3  600 3 Meulebeke (Wandelafstand markt) Een instapklaar ruim 

lichtrijk appartement op het 2de verdiep met lift en 

garage. 138 M² totale oppervlakte. Indeling: grote 

inkom met apart gastentoilet - grote living (48 M² - CV 

gas) - volledig ingerichte keuken - grote bergruimte - 3 

slaapkamers (laminaat - CV) en ingerichte badkamer 

(ligbad - douche en lavabomeubel). Vrij 1/2/2019. € 

600 / per maand. 

Vastgoed Ann 

Nemegheer 

 

Link 

 

 

https://www.zimmo.be/nl/meulebeke-8760/te-huur/appartement/HA4SB/?search=c8dc355d9eb1864db2ae6213bdc4e358
https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/appartement/te-huur/meulebeke/8760/id7834158
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Te huur appartementen 

Pittem 

STRAAT PRIJS SLP OMSCHRIJVING IMMOKANTOOR FOTO URL 

Volderstraat 13 bus 1 500 2 Pittem (op wandelafstand markt) Een uiterst gezellig 

lichtrijk instapklaar zonnig appartement op het 1ste 

verdiep met zuidgericht terras vooraan en fietsruimte. 

Indeling: gezellige grote living (Elektrische verwarming) 

- open ingerichte keuken en via overloop naar ingerichte 

badkamer (lavabomeubel - douche en toilet achter 

muur) - 2 grote slaapkamers - grote wasruimte en klein 

bergingterras achteraan. Geen syndickosten - geen lift. 

€ 500 / per maand Vrij 15/1/2019 

Vastgoed Ann 

Nemegheer 

 

Link 

Tieltstraat 28 550 2 Zeer ruim en lichtrijk appartement pal in centrum 

Pittem met ondergrondse berging en een garage die 

optioneel bij te huren is. Inkom met gastentoilet, 2 

ruime slaapkamers, badkamer, woonkamer met balkon 

en ingerichte keuken met berging! 

Optimmo 

 

Link 

Verbieststraat 2 / 2 555 3 Deze eigendom is gelegen in het centrum van Pittem, 

Verbieststraat 2 bus 2 en heeft een bewoonbare 

oppervlakte van maar liefst 134m²!! Dit appartement is 
gelegen op de bovenste met name 2de verdieping. 

INDELING: Ruime inkom met gastentoilet. Een ruime 

leefruimte met veel lichtinval en directe toegang tot het 
terras met terrasberging. 

Een aparte ingerichte keuken (oven | Kookplaat | 

dampkap | Dubbele spoelbak) met aansluitend een 
ruime koele berging. 

Via de nachthall komt U aan de drie slaapkamers alsook 

de badkamer (voorzien van ligbad en lavabo met 
meubel). 

Vastgoed 

Demeyer Pittem 

 

Link 

https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/appartement/te-huur/pittem/8740/id7845337
https://www.zimmo.be/nl/pittem-8740/te-huur/appartement/IES76/?search=75b9e77c5b777fa64ad4161fc3f1159d
https://www.zimmo.be/nl/pittem-8740/te-huur/appartement/IEIPD/?search=75b9e77c5b777fa64ad4161fc3f1159d
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SYNDIC: Dit betreft 75euro/mnd en omvat het 

onderhoud van de gemene delen/alsook het verbruik 

van elektriciteit van de gemene delen. Verder ook Uw 

deelname in de lift ALSOOK HET VERBRUIK VAN WARM 

WATER 

Broeders 

Maristenstraat 17 

600  Prachtig appartement met terras vooraan en ruim 

zonneterras achteraan met zonneluifel. Met eigen 

inkomhal met trap naar boven met zetellift. Dus geen 

syndickosten. Met prachtige materialen afgewerkt zoals 

overal eiken parket of natuur stenen vloeren, inbouw 

spotverlichting, glazen deuren, ... Met grote zolder 

boven het appartement, toegankelijk via uitschuiftrap in 

de berging. Dus extra bergingsruimte en geen lawaai 

hinder van bovenliggende buren. Vrij: 1 januari 2019. 

Onroerend goed, niet gelegen in een 

overstromingsgebied 

Immo Metex 

 

Link 

Tieltstraat 63 / 1 600 2 Goedgelegen instapklaar appartement op gelijkvloerse 

verdieping, in het centrum van Pittem, vlakbij bushalte. 

Inkom, toilet, ruime living in L-vorm met open keuken, 

bergruimte. Via de schuifdeuren kom je op groot terras. 

Badkamer en 2 slaapkamers. Er is ook een 

autostaanplaats en kelderberging. Provisie 50 

euro/maand. 

De Ark Vastgoed 

 

Link 

 

 

https://www.zimmo.be/nl/pittem-8740/te-huur/appartement/I919Q/?search=75b9e77c5b777fa64ad4161fc3f1159d
https://www.zimmo.be/nl/pittem-8740/te-huur/appartement/I88OZ/?search=75b9e77c5b777fa64ad4161fc3f1159d
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Te huur appartementen 

Ruiselede 

STRAAT PRIJS SLP OMSCHRIJVING IMMOKANTOOR FOTO URL 

Pensionaatstraat 35 525 2 rustig gelegen zonnig appartement in het centrum met 

binnen 50m traiteur, bakker, school. supermarkt op 

300m inkomhal,slk1,slk2,nachthal,badk,afz wc, living, 

kk, berging, terras. kelder voorzien van 6 deuren 

inbouwkasten , ruime parking en gemeenschappelijke 

tuin 

Particulier 

0478/356146 

 

link 

Aalterstraat 14 550 1 Recent, ruim en VOLLEDIG VERNIEUWD 1-slaapkamer 

appartement gelegen in het centrum van Ruiselede. Dit 

appartement beschikt over een nieuwe keuken en 

badkamer. Oppervlakte: 81m² Indeling: leefruimte met 

open keuken, 2 bergplaatsen, toilet, badkamer, 

slaapkamer. Wenst u bijkomende informatie of een 

bezoek ter plaatse? Neem gerust contact met ons op 

via: - 09 236 56 79 - jonas@immovdw.com 

Immo Van de 

Woestijne    

Molenstraat 28   

9900 Eeklo 

 

Link 

Aalterstraat 25 / 

0302 

595 2 Energiezuinig 2-slaapkamers appartement met terras 

centrum Ruiselede. Het appartement bevindt zich op de 

3de verdieping van deze mooie residentie. Indeling: 

lichtrijke leefruimte, open keuken (combi oven, frigo, 

vaatwas), zonnig terras, berging, 2 slaapkamers, 

badkamer met ligbad en douche, afzonderlijk toilet. 

Ondergrondse garagebox met automatische poort bij te 

huren aan 50euro/maand. Onmiddellijk vrij. Syndic: 

55euro/maand 

Vastgoed 

Wanneyn 

Hubert 

d'Ydewallestraat 

4/001 

8730 Beernem 

050 70 34 35 

 

Link 

https://immo.vlan.be/nl/Detail/Appartement/te-huur/8755/Ruiselede/(RWB78888)?r=s_35ac0915659a3259f22a630323eff052abe48805
https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/appartement/te-huur/ruiselede/8755/id7741103
https://www.zimmo.be/nl/ruiselede-8755/te-huur/appartement/I83NQ/?search=e1507e265cdb4a66c2f268f3a87a3ba0
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Te huur appartementen 

Tielt 

STRAAT PRIJS SLP OMSCHRIJVING IMMOKANTOOR FOTO URL 

Stationsplein 3 / 20 435 1 Het appartement is gelegen op de 5de verdieping. 

Bestaat uit:Inkom, living met open ingerichte keuken 

(gootsteen, elektrische kookplaat, oven, dampkap en 

koelkast), badkamer (met douche, lavabo en toilet), 

aparte slaapkamer en kelderberging. 

Centrale verwarming op aardgas! Het appartement is 

toegankelijk via de lift tot het 4de verdiep, laatste 

verdiep via trap.Bewoonbare opp.: 83,22 m² Het 

appartement is vrij vanaf 1 februari 2019! 

Enkele pluspunten:- Zeer gunstig EPC;- Centrale 

verwarming op aardgas;- Ideaal startersappartement;- 

Gunstige ligging: aan het station te Tielt (openbaar 

vervoer). 

Vlaemynck 

Vastgoedmanage

ment 

 

Link 

Grote Hulststraat 23 / 

3 

445 1 Duplex appartement (eerste en tweede verdiep) 

gelegen nabij centrum. Indeling : zithoek, eethoek, 

keuken, berging, toilet, badkamer (met lavabo en 

douche) en 1 slaapkamer. Centrale verwarming op 

aardgas. Geen lift. Provisie verbruik water + gas en 

elektriciteit : 100 /maand. 

De Ark Vastgoed 

 

link 

 475  duplex appartement met terras op het tweede verdiep- 

Ruime living.- Open ingerichte keuken.- één 

slaapkamer.- Badkamer met douche en lavabo.- Wc 

apart.- Berging.- Overal centrale verwarming op 

aardgas - Terras.- appartement op het tweede verdiep - 
Vrij 01 februari 2019 

Immo Cova 

 

Link 

https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/IF3ON/?search=a872fb6abba21f025bc65740430b928e
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/I1TIW/?search=39ab693343c72e9446ef38b1679cc4d9
https://immo.vlan.be/nl/detail/appartement/te-huur/8700/tielt/rai66455?r=s_59ad9753de77c40f1fa96b0ef33a15505b19d346
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Rameplein 25 490 1 Lichtrijk en instapklaar appartement in het centrum van 

Tielt met zicht op het Rameplein. Gelegen nabij scholen, 

openbaar vervoer en winkels. Indeling : leefruimte , 

keuken, badkamer met ligbad, lavabo en aansluiting 

wasmachine. 1 slaapkamer en bergruimte. Provisie : 50 

euro per maand 

De Ark Vastgoed 

 

link 

Sint-Michielstraat 88 500 1 Recent gebouwd appartement bestaande uit: - inkom - 

woonkamer - open ingerichte keuken (vaatwas, 

dampkap, kookplaten, frigo, combi-oven) - slaapkamer 

- badkamer (lavabomeubel, douche, toilet) - heel ruim 

terras - ruim berging op de gelijkvloers verdieping 

Beschikbaarheid = 01 maart 2019 CV op aardgas 

(vloerverwarming) Geen huisdieren toegelaten. Provisie 

gemeenschappelijke kosten = 30 euro/maand EPC-score 

= 120 kWh/m² (E-peil 73) 

Immo Bauwens 

 

Link 

Onbekend 512 1 KNUS DAKAPPARTEMENT. Living met open ingerichte 

keuken, badkamer met douche, lavabo en toilet, 1 

slaapkamer, berging en gemeenschappelijke berging 

beneden, verwarming op gas, vlak bij de markt en toch 

rustig, onmiddellijk vrij. 25€ gemeenschappelijke 

kosten. Epc 293 KWh/m² - UC 1155060 

Immo Cova 

 

Link 

Felix D'Hoopstraat 42 515 2 Appartement gelegen nabij het centrum van Tielt, 

bestaande uit: - inkom - toilet - ruime woonkamer - 

keuken (combi-oven, kookplaten, dampkap, frigo) - 2 

slaapkamers - badkamer (dubbel lavabomeubel, ligbad) 

- terras Beschikbhaarheid = 01 februari 2019 Provisie 

gemeenschappelijke kosten = 30 euro/maand CV op 

aardgas. Geen huisdieren toegelaten. EPC-scor =181 

kWh/m² (uc220324) 

Immo Bauwens 

 

Link 

https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/I9DP8/?search=fa95c0936571e94bcb5e79cf75005e80
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/IIRQJ/?search=a872fb6abba21f025bc65740430b928e
https://immo.vlan.be/nl/Detail/Appartement/te-huur/8700/Tielt/(RAG77426)?r=s_8095d5b1af920042328e28af4fa4018f1d7d442c#lg=1&slide=10
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/IG5CW/?search=a872fb6abba21f025bc65740430b928e
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Wingensesteenweg 

38 bus 1 

525 1 Gelijkvloers instapklaar appartement met hall, berging, 

toilet, keuken, living (4,5 m x 7,5 m) met haard, 

badkamer (met ligbad en lavabo), 2 slaapkamers, 

garage en tuintje. Cv op aardgas. 

De Ark Vastgoed 

 

Link 

Pittemsesteenweg 30 

/ A 

550 2 Gerenoveerd appartement met groot terras. Gelijkvloers 

met vestiaire en ingerichte badkamer met douche, 

lavabomeubel en toilet. Verdieping met ruime living en 

ingerichte nieuwe open keuken, 2 slpks, berging, 

parking. 

De Ark Vastgoed 

 

Link 

Aarselestraat 3 / 3 555 2 Stijlvol nieuwbouwappartement van 87m² met twee 

slaapkamers en terras, gelegen in het hartje van 

Aarsele. Dichtbij openbaar vervoer, winkels, scholen, 

etc.Het appartement is onmiddellijk beschikbaar en 

omvat een inkomhal met gastentoilet en ruime berging. 

Verder is er de lichtrijke ruime leefruimte met 

aansluitend het terras en de volledig ingerichte keuken. 

Een vaste trap biedt toegang tot het verdiep. Het 

verdiep telt een nachthall, twee slaapkamers, een kleine 

berging en een moderne badkamer. Badkamer bestaat 

uit ligbad, een douche en een dubbelvoudige lavabo. 

Parkeergelegenheid is er voor de deur. Het 

duplexappartement is héél zuinig en het gebouw omvat 

een lift. 

Syndickost: 65 EUR/MND 

Vastgoed 

Demeyer Pittem 

 

Link 

https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/I88P4/?search=fa95c0936571e94bcb5e79cf75005e80
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/IHSNM/?search=a872fb6abba21f025bc65740430b928e
https://www.zimmo.be/nl/aarsele-8700/te-huur/appartement/I8AG6/?search=a872fb6abba21f025bc65740430b928e
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Jules van Ooststraat 

14 / BUS 2 

565 2 Dit lichtrijk appartement ligt aan de dorpskern met 

parkeermogelijkheden aan de achterzijde. Geen syndic 

kosten. Indeling : inkom, toilet, berging, ruime living, 

afsluitbare keuken, badkamer, cv-lokaal en 2 

slaapkamers. Zeer correcte prijs voor een groot 

appartement. 

Vastgoed 

Projecten 

 

Link 

Van Zantvoordestraat 

3 / 2 

575 2 Dit appartement omvat:Inkomhal met apart toilet, 

ruime leefruimte, keuken, 2 slaapkamers, badkamer, 

terras en garage. Enkele troeven:- Centraal gelegen 

nabij verschillende winkels, invalswegen...- Rustige 

buurt;- Geen bijkomende syndickost;- Elektrische 

verwarming op nachttarief! Het appartement is 

onmiddellijk beschikbaar! 

Vlaemynck 

Vastgoedmanage

ment 

 

Link 

Feroenstraat 10 / 5 575 2 Dit knus 2-slaapkamerappartement vinden we terug in 
hartje Aarsele, rustig gelegen nabij het centrum. 

Het appartement omvat:Inkom met gastentoilet, 

leefruimte met eethoek uitgevend op het terras, open 

ingerichte keuken, berging, 2 ruime slaapkamers, 
badkamer met wastafel en douchecabine. 

Garagebox inbegrepen in de huurprijs.Enkele troeven:- 

Rustig gelegen, doch nabij verschillende winkels, 

invalswegen...;- Centrale verwarming op aardgas; 

Gunstig EPC;- Instapklaar! Beschikbaar: 1/01/2019 

Vlaemynck 

Vastgoedmanage

ment 

 

Link 

Adolf Loosveldtstraat 

1 

585  Recent gebouwd gelijkvloers appartement, bestaande 

uit: - inkom - toilet - ruime woonkamer - ingerichte 

keuken (combi-oven, kookplaten, dampkap, frigo, 

vaatwas) - berging - badkamer (douche, lavabomeubel) 

- slaapkamer - overdekte autostandplaats 

Beschikbaarheid = 01 februari 2019 Geen 

gemeenschappelijke kosten! CV op aardgas. Geen 

huisdieren toegelaten. EPC-score = 137 kWh/m² (E-peil 

63) 

Immo Bauwens 

 

Link 

https://www.zimmo.be/nl/aarsele-8700/te-huur/appartement/HWSWY/?search=a872fb6abba21f025bc65740430b928e
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/I6A6S/?search=a872fb6abba21f025bc65740430b928e
https://www.zimmo.be/nl/aarsele-8700/te-huur/appartement/IDUQV/?search=a872fb6abba21f025bc65740430b928e
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/IHA0N/?search=a872fb6abba21f025bc65740430b928e
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Rameplein 25 / 3 590 2 Instapklaar en lichtrijk appartement in het centrum van 

Tielt. Indeling : inkom, leefruimte met zicht op het 

plein, keuken met alle comfort en aansluitend berging, 

badkamer met ligbad, lavabo en aansluiting 

wasmachine , apart toilet, 2 slaapkamers- (waarvan 1 

kleinere). Provisie : 50 euro per maand 

De Ark Vastgoed 

 

Link 

Steenstraat 9 / 1 590 2 Dit 2-slaapkamerappartement is gelegen op de eerste 

verdieping van de residentie en is bereikbaar met de lift 

of de trap. Het appartement is zeer centraal gelegen in 

Tielt, nabij verschillende winkels, kruideniers, 
invalswegen... 

Dit appartement bestaat uit: 

Inkom, living, ingerichte keuken (met elektrisch fornuis 

en dampkap), berging, toilet, 2 slaapkamers, ingerichte 

badkamer (met bad en dubbele lavabo), terras en 

garage. 

Vlaemynck 

Vastgoedmanage

ment 

 

Link 

Van Zantvoordestraat 

3 / 4 

590 3 Dit appartement is gelegen op de 1e verdieping van de 

residentie en is bereikbaar met de lift of de trap. Het 

gebouw is rustig gelegen doch nabij het centrum, 

winkels.... 

Bestaat uit: Inkom, leefruimte, keuken (elektrische 

kookplaat, dampkap en gootsteen), berging, 3 

slaapkamers, apart toileten badkamer (ligbad en 

wastafel). Geen syndickosten!! Vrij vanaf 1 februari 

2019. 

 

Vlaemynck 

Vastgoedmanage

ment 

 

Link 

 595 3 BESCHRIJVING- Ruim duplexappartement met drie 

slaapkamers – Inkom - Vestiaire - wc – lavabo - Ruime 

living in L vorm – Keuken - Terras + berging - Boven 

drie slaapkamers - Badkamer met ligbad - wc - 

mogelijkheid wasmachine – Zolderke - Centrale 

verwarming op aardgas - vrij 01/02/2019 epc 209 

Particulier 

051/40.52.53 

 

Link 

https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/I9DP3/?search=a872fb6abba21f025bc65740430b928e
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/IHHLP/?search=a872fb6abba21f025bc65740430b928e
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/IHHLK/?search=a872fb6abba21f025bc65740430b928e
https://immo.vlan.be/nl/detail/appartement/te-huur/8700/tielt/rai79324?r=s_59ad9753de77c40f1fa96b0ef33a15505b19d346
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kWh/m² - UC 2112751 

 

Te huur appartementen 

Wingene 

STRAAT PRIJS SLP OMSCHRIJVING IMMOKANTOOR FOTO URL 

Zandbergstraat 18 / 

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).  

Details:Inkom en slaapvertrekken zijn bekleed met 

vinyl. De leefruimte is afgewerkt met laminaat. Het 

appartement wordt elektrisch verwarmd (centrale 

verwarming). Elke unit beschikt over een directe 

warmtebron. In de berging is voldoende plaats om een 

wasmachine en droogautomaat te installeren. Een boiler 

aanwezig van 150l. De keuken is uitgerust met een 

elektrisch fornuis, ingebouwde koelkast en een oven. 

Een vaatwas of diepvries ontbreken. De badkamer 

voorziet in een ligbad met douchegedeelte en -gordijn. 

Het badkamermeubel bestaat uit een enkele lavabo met 

spiegel- en onderkast. Geen toegewezen parkeerplaats 

binnen de gemeenschap. Er zijn wel 3 buiten 

autostandplaatsen die in goeie verstandhouding tussen 

de bewoners kunnen gebruikt worden. De residentie 

bestaat uit 6 appartementen. Geen lift aanwezig. 

Huisdieren zijn niet toegelaten.  

Immo Tinis 

Beernemsteenwe

g 78 

8750 Wingene 

0486 50 66 70 

 

Link 

https://www.zimmo.be/nl/wingene-8750/te-huur/appartement/IIGXX/?search=4aea9b9b72a90646cc505993839cd93b
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Waldreef 1 550 3 Duplexappartement gelegen op de markt van 

Zwevezele. Bestaande uit: inkom, woonkamer, keuken 

met berging en de badkamer. Op de tweede verdieping 

zijn er 3 slaapkamers. Gelegen vlakbij park, 

sportcomplex, winkels en openbaar vervoer. 

Era Vastgoed 

Centrum 

 

link 

Lichterveldestraat 9 / 

0202 

575 2 Volledig rapport 

Appartement voorzien van grote inkom, apart toilet, 

slaapkamer, zeer ruime woonkamer met terras en 

ontbijthoek en open keuken (voorzien van alle comfort 

en toestellen) aansluitend een berging, badkamer met 

douche en lavabo en een tweede slaapkamer. Alsook is 

er een gesloten, grote garage voorzien.Op 

wandelafstand van de Markt!Mogelijkheid tot gemeubeld 

huren! 

Era Vastgoed 

Centrum 

 

Link 

Oude Bruggestraat 

36 A / 02 02 

600 2 Appartement op de tweede verdieping (trap en lift). 

Bestaande uit: inkom met toilet, ruime woonkamer met 

terras, eetkeuken met aansluitende berging, 2 

slaapkamers en badkamer. Ruime ondergrondse 

garage. Gelegen in het centrum van Wingene. Vlotte 

verbinding (met auto en bus) naar Brugge, Tielt en 

autosnelweg. 

Era Vastgoed 

Centrum 

 

Link 

Hille 125 / bus 2 600 3 Dit nieuwbouw appartement is gelegen op de tweede 

verdieping van een appartementsgebouw in het centrum 

van Zwevezele.Indeling appartement: * woonkamer * 

open keuken * badkamer * 3 slaapkamers * 

zonneterrasEnergiezuinig appartement met CV op 

aardgas. Mogelijkheid tot het huren van een garage. 

Slechts euro40 bijkomende syndic kosten. 

Immo Lievens 

Moerestraat 11 

bus 1 

8680 Koekelare 

0472 52 80 20 

 

Link 

https://www.zimmo.be/nl/zwevezele-8750/te-huur/appartement/HQETM/?search=2530edcf34380a6e46953968b9bbe192
https://www.zimmo.be/nl/zwevezele-8750/te-huur/appartement/IBXOR/?search=4aea9b9b72a90646cc505993839cd93b
https://www.zimmo.be/nl/wingene-8750/te-huur/appartement/I6LEO/?search=4aea9b9b72a90646cc505993839cd93b
https://www.zimmo.be/nl/zwevezele-8750/te-huur/appartement/GSXCV/?search=4aea9b9b72a90646cc505993839cd93b
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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 : / 

 

Immo Francois kantoor Tielt 

Markt 32 

051/47 48 47 

email 

ma : 9u – 12u30 / 13u30 – 18u 

di : 9u – 12u30 / 13u30 – 18u 

wo : 9u – 12u30 / 13u30 – 18u 

do : 9u – 12u30 / 13u30 – 18u 

vr : 9u – 12u30 / 13u30 – 18u 

za : 9u – 12u / op afspraak 

 

http://www.shvastgoedconsulting.be/
http://www.immoschepens.be/

