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De contactgegevens van de immokantoren staan op de laatste pagina’s. 

 

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 

Deinzestraat 34 530 2 Ruim appartement op de 2e verdieping met inkom (met 

inkomkast), living, ingerichte keuken, berging, toilet 

apart, badkamer (met ligbad), 2 ruime slaapkamers en 

GARAGE inbegrepen. €30/mnd syndic INSTAPKLAAR! 

Immo Roba 

 

Link 

 

 

https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/appartement/te-huur/oeselgem/8720/id8022210
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Te huur appartementen  

Meulebeke 

STRAAT PRIJS SLP OMSCHRIJVING IMMOKANTOOR FOTO URL 

Statiestraat 20 bus 3 440 1 Op wandelafstand Goethalsplaats een lichtrijk 

geschilderd volledig instapklaar verzorgd appartement 

op het 1ste verdiep met terrasje (achteraan) en met 

mogelijkheid om garage bij te huren aan de overkant 

van de straat (50 € / maand). 58m² totale oppervlakte. 

Indeling: inkom - gezellig lichtrijke living (22m² met 

centrale verwarming gas) - open ingerichte keuken 

(voorzien van alle apparatuur) - apart gastentoilet - 

badkamer (douche - lavabo - ingemaakte kasten - 

nieuwe boiler (doorstromer) 2015) en 1 grote 

slaapkamer (centrale verwarming gas). Vrij 

01/03/2019. €440 / maand + €40 / maand syndic. 

An Nemegheer 

 

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 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. Onmiddellijk vrij!! EPC 334 UC VP 

505 + 30 € gem lasten  

+32478666722 

 

Link 

https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/appartement/te-huur/meulebeke/8760/id7789160
https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/appartement/te-huur/meulebeke/8760/id7756985
https://immo.vlan.be/nl/detail/appartement/te-huur/8760/meulebeke/rac68416
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Pittemstraat 6  525 3 Meulebeke Een gerenoveerd duplex appartement in het 

centrum van Meulebeke. Indeling: 1ste verdiep: 

inkomhal - lichtrijke leefruimte met eet- en zithoek 

(centrale verwarming gas) - open keuken - grote 

berging - badkamer (douche, lavabo en toilet). 2de 

verdieping: nachthal - 3 slaapkamers - apart toilet. Vrij 

01/05/2019. €525 / maand - geen gemeenschappelijke 

kosten! 

An Nemegheer 

 

link 

Nieuwstraat 36A/06  535 2 Meulebeke Een zeer verzorgd, instapklaar, lichtrijk en 

goed gelegen appartement (88m²) op het 2de verdiep 

met een grote garage via oprit. Inkom - gastentoilet - 

gezellige living (24 m²) aansluitend op zonnig terrasje 

(met groen zicht) - accumulatoren - open ingerichte 

keuken met een aansluitende berging (+ wasruimte) - 

via aparte sas met 2 slaapkamers (15m² en 18m²) - 

ingerichte badkamer (bad en lavabo meubel) - grote 

zolder (uitschuif trap). Vrij op 1/4/2019. € 535 / maand 

+ € 35 syndic. 

An Nemegheer 

 

Link 

Oostrozebekestraat 

65 bus 5 

535 2 Meulebeke Een lichtrijk duplex appartement op het 3de 

verdiep (107m²) met groot zuid gericht terras (14m² 

met automatische zonnewering), een gesloten veranda 

uitbouw (12m²), parking achter gesloten automatische 

poort met fietsberging en een grote kelderberging. 

Woonst: inkom - vestiaire met ingemaakte kasten - 

uiterst gezellige living (40m² centrale verwarming gas) 

- geïnstalleerde keuken (mogelijkheid voor vaatwas) 

met eethoek - apart gastentoilet met kleine vestiaire 

hoek - via trap naar 2 slaapkamers (11m² en 14m² met 

centrale verwarming en beton gewelven) - ingerichte 

badkamer (lavabo, bad met douche mogelijkheid en 

toilet) - naast badkamer mogelijkheid tot bureel of 

dressing ruimte. Er is een nieuwe boiler aanwezig 

An Nemegheer 

 

Link 

https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/appartement/te-huur/meulebeke/8760/id8028261
https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/appartement/te-huur/meulebeke/8760/id7882568
https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/duplex/te-huur/meulebeke/8760/id8005541
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(Viessmann). €25 verrekening waterverbruik één maal 

per jaar. Vrij op heden. €535 + €35 syndic / maand. 

Markt 5 / 01.01 550 1 --> RESIDENTIE DEN AREND 

--> Een instapklaar en lichtrijk appartement op de 

eerste verdieping 

--> Gelegen in het hartje van Meulebeke (Markt) 

--> 1 groot terras achteraan 

--> Appartement : living + keuken + berging + groot 

terras + slaapkamer + badkamer + apart toilet  

--> EPB 110.55 kWh/M² (37007-G-

2011_119/EP02342/A001/D01/SD002) 

--> 550€/maand (inclusief syndic) 

--> Vrij 1 juni 2019 

Vastgoed Anbra 

 

Link 

 

https://www.zimmo.be/nl/meulebeke-8760/te-huur/appartement/J0JV9/?search=c8dc355d9eb1864db2ae6213bdc4e358
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Te huur appartementen 

Pittem 

STRAAT PRIJS SLP OMSCHRIJVING IMMOKANTOOR FOTO URL 

Koolkenstraat 7 / 0.1 490 2 Gezellig knus appartement gelegen op het gelijkvloers 

van een rustige residentie. Pal in het centrum van 

Pittem op wandelafstand van bakker, slager, bank, post, 

... Met achteraan een overdekte standplaats voor één 

wagen en kleine berging. Ook geschikt als 

handelsruimte of voor het uitoefenen van een vrij 

beroep. Tal van mogelijkheden. Ideaal voor een jong 

koppel om te starten. Prijs : 490,- euro per maand ( 

carport inclusief ). Syndickosten : 30 euro per maand. 

Vrij : 1 juli 2019. Geen huisdieren toegelaten. 

Immo Metex 

 

Link 

 

 

Te huur appartementen 

Ruiselede 

STRAAT PRIJS SLP OMSCHRIJVING IMMOKANTOOR FOTO URL 

   Geen aanbod met maximum huurprijs 550€.    

https://www.zimmo.be/nl/pittem-8740/te-huur/appartement/IX2GT/?search=75b9e77c5b777fa64ad4161fc3f1159d
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Te huur appartementen 

Tielt 

STRAAT PRIJS SLP OMSCHRIJVING IMMOKANTOOR FOTO URL 

Kapellestraat 5 / 2 380  Deze instapklare studio is pal in het centrum van de 

stad gelegen. In de studio is 1 slaapkamer met 

ingebouwde kasten aanwezig. Verder is er ook een 

woonkamer met open keuken. De badkamer is voorzien 

van een douche, toilet en een enkele wastafel. In de 

straat parkeren is mogelijk, maar er is bovendien een 

grote gemeenschappelijke parking op slechts enkele 

meters van de studio verwijderd.IndelingWoonkamer + 

keuken (14,4 m²) - Badkamer (3,8m²) - Slaapkamer 

(7,2m²)Extra troeven- Water inbegrepen in de prijs- 

Gratis parkeermogelijkheden- Centrale, doch rustige 

ligging 

Immo Francois 

 

Link 

Kortrijkstraat 13 410  Zéér centraal gelegen studio, bestaande uit: - 

leefruimte met slaaphoek - ingerichte keuken (oven, 

kookplaten, dampkap, frigo) - badkamer (douche, 

lavabo, toilet) Beschikbaarheid = 01 juli 2019 CV op 

aardgas. Provisie gemeenschappelijke kosten = 35 

euro/maand. Geen huisdieren toegelaten. EPC-score = 
437 kWh/m² (uc1049072) 

 

Immo Bauwens 

 

Link 

Klijtenstraat 27 420  Appartement gelegen nabij het station van Tielt, 

bestaande uit: - inkom - woonkamer - keuken 

(gasbekken, dampkap) - badkamer (ligbad, lavabo) - 

toilet - slaapkamer - garage Beschikbaarheid = 01 juni 

2019 CV op aardgas. Forfaitaire maandelijkse kosten = 

140 euro (incl gemeenschappelijke kosten, verbruik 

water/elektriciteit/aardgas appartement) EPC-score = 

149 kWh/m² (uc1926352) 

Immo Bauwens 

 

Link 

https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/IZHYE/?search=fa95c0936571e94bcb5e79cf75005e80
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/J0SKB/?search=fa95c0936571e94bcb5e79cf75005e80
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/IY1RX/?search=fa95c0936571e94bcb5e79cf75005e80
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Wittestraat 11 450 1 --> Een instapklaar appartement op de gelijkvloerse 

verdieping (geschilderd, verlichting & rolluiken 

aanwezig), bestaande uit : 

--> Hal - living met open ingerichte keuken - 1 

slaapkamer (grote inbouwkast) - apart toilet - 

badkamer (ligbad) – wasruimte --> Gezamenlijke 

fietsenberging 

--> EPC 803 kWh/m² (UC 444940) --> Mogelijkheid 

huren autostaanplaats (20€/maand) --> Onmiddellijk 

beschikbaar 

Vastgoed Anbra 

 

Link 

Felix D'Hoopstraat 5 / 

5 

460 1 Dakappartement (2e verdiep rechts, geen lift) met 

inkom, ingerichte open keuken, 1 slaapkamer, 

badkamer (met douche, toilet en lavabomeubel), 

zolderruimte, zuidgericht terras (2,4 m x 5,5 m). 

Centrale verwarming op aardgas. 

Provisie gemeenschappelijke kosten: 25 per maand. 

De Ark vastgoed 

 

link 

Sint-Janstraat 13 bus 

1 

470 1 Het gelijkvloerse appartement heeft een ideale ligging 

dichtbij markt en centrum van Tielt. Het appartement 

bestaat uit inkom en toilet, living met open keuken, 1 

slaapkamer met aansluitend badkamer en een 

bergruimte. 

Er is ook mogelijkheid tot het huren vaneen garage aan 

40,- euro per maand. Geen provisie 

gemeenschappelijke kosten!. 

De Ark Vastgoed 

 

Link 

KROMMEWALSTRAAT 

40 / 2 

475 1 Centraal gelegen duplex appartement, vlakbij het 

ziekenhuis en openbaar vervoer en op wandelafstand 

van het centrum. Indeling: Via een buitentrap aan de 

achterkant van het gebouw kom je de eerste verdieping 

met de ingerichte keuken, leefruimte en 1 slaapkamer 

of bureel liggen aan de straatzijde. Op dit niveau 

bevinden zich ook een berging, het toilet ende 

badkamer met lavabo en ligbad. Op de tweede 

verdieping is er een ruime slaapkamer in het dak. 

De Ark Vastgoed 

 

Link 

https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/IJA4C/?search=fa95c0936571e94bcb5e79cf75005e80
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/ISPTN/?search=fa95c0936571e94bcb5e79cf75005e80
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/IMB9X/?search=fa95c0936571e94bcb5e79cf75005e80
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/IR6J8/?search=fa95c0936571e94bcb5e79cf75005e80
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Provisie water: 15 per maand. 

 

PATERSDREEF 3 bus 

1  

480 1 indeling : berging , wc , living met open keuken , 1 

slaapkamer , badkamer met ligbad/douche 50 meter 

van stadspark ,naast winkelstraat ,geen huisdieren en 

geen schotelantenne toegelaten reglement syndicus. 

dichtbij bushalte , markt ,winkels ,school, .... 

verhuurder 

 

Link 

Oude Stationstraat 

84 bus 1 

495 1 Centraal gelegen gelijkvloers appartement met inkom, 

woonkamer met open keuken, apart toilet, één 

slaapkamer met aanpalende badkamer en ruime 

garage. Breng snel een bezoek! 

Sofimmo 

Roeselare 

051 20 20 20 

 

Link 

Kortrijkstraat 12 495 2 Zéér centraal gelegen duplex-appartement, gelegen in 

de winkelstraat van Tielt, bestaande uit: 

GELIJKVLOERS: - inkom VERDIEPING: - toilet - 

woonkamer - keuken (kookplaten, dampkap, frigo) - 

wasplaats DAKVERDIEPING: - 2 slaapkamers - 

badkamer (toilet, douche, lavabo) Beschikbaarheid = 01 

mei 2019 Geen gemeenschappelijke kosten. 

Verwarming: accumulatie / elektrisch Geen huisdieren 

toegelaten. EPC-score = 440 kWh/m² (uc1022984) 

Immo bauwens 

 

Link 

 495  - Gelegen op het eerste verdiep – Living - Keuken met 

keramische kookplaat - frigo- oven ...- 2 slaapkamers- 

Badkamer met ligbad - wc- Berging- Electrische 

accuulatie- Overal rolluiken- Zolder  Parlefoon- Garage- 

Ruim terras - Onmiddellijk vrij - Oppervlakte +/- 115 

m² - bouwjaar 1982- epc 444 kWh/m² - 20190309-

0002139563-RES-1 

Immo cova 

 

Link 

https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/appartement/te-huur/tielt/8700/id8031380
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/ILHWF/?search=fa95c0936571e94bcb5e79cf75005e80
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/IRSKZ/?search=fa95c0936571e94bcb5e79cf75005e80
https://immo.vlan.be/nl/detail/appartement/te-huur/8700/tielt/raj17744
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Kasteelstraat 85 3 495 1 1 slpk appartement dicht bij centrum van Tielt ;Knus en 

gezellig appartement met aparte slaapkamer, badkamer 

en berging. Leefruimte met open keuken. Goede EPC 

dus weinig verbruik. Ideaal voor alleenstaande of 

koppel. 

Vastgoed VP 

Projects 

 

Link 

 500  - Inkom- Ruime living- Ruime keuken- Badkamer met 

ligbad en wc- Twee slaapkamers - Berging- Terras- 

Verwarming op mazout- epc 292 kWh/m² - UC 2082111 

- Vrij 01 juni 2019 

Immo Cova 

 

Link 

Plantinstraat 23 / 2 500 2 Gelijkvloersappartement met 2 slaapkamers 

Ligging:Gelegen op wandelafstand van het centrum van 

Tielt en nabij de invalswegen van Tielt.Indeling:Het 

appartement is gelegen op de gelijkvloerse verdieping. 

We komen binnen in de inkomhal, tevens ook nachthall. 

Vanuit deze inkomhal krijgen we toegang tot alle 

ruimtes. Links hebben we de badkamer met ligbad, 

lavabo en toilet. Naast de badkamer vinden we de 

leefruimte met rechtstreekse toegang tot de keuken 

voorzien van een oven, kookplaat, dampkap, spoelbak 

en vaatwasmachine. Verder vinden we nog 2 

slaapkamers.Achteraan het gebouw beschik het 

appartement over een garagebox. De verwarming van 

het appartement is op stookolie en wordt afgerekend in 

de jaarlijkse syndicusafrekening. De voorschotten 

hiervoor bedragen euro 200/mnd. 

Era lafaut 

 

Link 

https://immo.vlan.be/nl/detail/appartement/te-huur/8700/tielt/rwb84337
https://immo.vlan.be/nl/detail/appartement/te-huur/8700/tielt/raj16119
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/IX45X/?search=fa95c0936571e94bcb5e79cf75005e80
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Sint-Janstraat 66 500 2 Appartement gelegen op de tweede verdieping (geen 

lift) van een gebouw, bestaande uit: - inkom - 

woonkamer - keuken (dampkap, kastjes, spoeltafel) - 

badkamer (lavabo en ligbad) - toilet - 2 slaapkamers - 

bureelruimte - terras - zolderberging (geen vaste trap) - 

kelderberging Beschikbaarheid = onmiddellijk CV op 

aardgas. Geen gemeenschappelijke kosten. Geen 

huisdieren toegelaten. EPC-score = 332 kWh/m² 

(uc296467) 

Immo Bauwens 

 

Link 

Kortrijkstraat 44 510 1 Zéér centraal gelegen appartement, gelegen op de 

eerste verdieping van een herenhuis, bestaande uit: - 

inkom - zitplaats - ruime keuken (kookplaten, dampkap, 

oven) - badkamer (toilet, ligbad, lavabo) - slaapkamer 

Beschikbaarheid = onmiddellijk CV op aardgas. Geen 

gemeenschappelijke kosten. EPC-score = 256 kWh/m² 

(uc2137313 

Immo Bauwens 

 

Link 

Felix D'Hoopstraat 42 520  Instapklaar appartement gelegen nabij het centrum van 

Tielt, bestaande uit: - inkom - woonkamer - ingerichte 

keuken (dampkap, oven, kookplaten, frigo) - berging - 

2 slaapkamers - badkamer (ligbad, lavabomeubel) - 

toilet Beschikbaarheid = onmiddellijk CV op aardgas. 

Provisie gemeenschappelijke kosten = 30 euro/maand. 

EPC-score = 252 kWh/m² (uc214059) 

Immo Bauwens 

 

Link 

Stationsstraat 39 525 1 Centraal gelegen en recent gebouwd appartement (met 

lift) bestaande uit: - inkom - toilet - leefplaats - open 

ingerichte keuken (kookplaten, dampkap, frigo) - 1 

slaapkamer - badkamer (lavabomeubel, douche) - ruim 

zongericht terras - overdekte autostandplaats 

Beschikbaarheid = 15 februari 2019 CV op aardgas. 

Geen huisdieren toegelaten. Provisie 

gemeenschappelijke kosten = 50 euro/maand EPC-score 

= 107 kWh/m² (E-peil = 71) 

Immo Bauwens 

 

Link 

https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/IN5KH/?search=fa95c0936571e94bcb5e79cf75005e80
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/IYSO9/?search=fa95c0936571e94bcb5e79cf75005e80
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/IZYCE/?search=fa95c0936571e94bcb5e79cf75005e80
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/IK5FK/?search=fa95c0936571e94bcb5e79cf75005e80
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Jules van Ooststraat 

14 

530 2 Appartement -- !! NIEUW !! 135 m² 2 Slaapkamers 1 

Badkamer Toevoegen aan favorieten Print 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 VP 

Projects 

 

Link 

HULSTSTRAAT 31 / 4 550  Instapklaar appartement op en comfortabele ligging in 
hetcentrum Tielt 

INDELING: 

Hall met apart toilet, lichtrijke living, ingerichte keuken 

metaansluitend bergruimte, 2 slaapkamers waarvan 

éénmet ingewerkte kasten,ingerichte badkamer, terras 

aan de straatkant, privatekelder. Provisie 

gemeenschappelijke kosten: 50 euro per maand. 

De Ark vastgoed 

 

Link 

 550  - Nieuwbouwappartement in het centrum - Residentie 

"ASTORIA II"- Rustig gelegen- Living met open keuken : 

dampkap - fornuis - frigo - witte keuken met zwart 

granietblad- Een slaapkamer- Badkamer meet douche- 

Terras- Moderne grijse tegelvloer- Volledig geschilderd- 

Voorzien van gordijnen- Garage- 550 € huur 

appartement met garage - 50€ gemeenschappelijke 

kosten- epc 193 kWh/m² - 20190228-0002136692-

RES-1 - 14 mei 2019 vrij 

Immo Cova 

 

Link 

 

 

https://www.zimmo.be/nl/aarsele-8700/te-huur/appartement/IQS79/?search=fa95c0936571e94bcb5e79cf75005e80
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/appartement/IUR9E/?search=fa95c0936571e94bcb5e79cf75005e80
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Te huur appartementen 

Wingene 

STRAAT PRIJS SLP OMSCHRIJVING IMMOKANTOOR FOTO URL 

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 

Oude Bruggestraat 

58 / 0101 

550 2 Appartement op de eerste verdieping gelegen nabij het 

centrum van Wingene. Bestaat uit: gezamenlijke inkom 

op gelijkvloers. Op eerste verdieping: hall, woonkamer 

met balkon, keuken, 2 slaapkamers, badkamer en 

bering. Via een vaste trap nog toegang tot de 

zolder.Centraal gelegen vlakbij centrum, winkels, 

bushaltes, sportcentrum, cultureel centrum, ...Vlotte 

verbinding naar oprit E40 in Beernem. 

Era Vastgoed 

Centrum 

 

Link 

https://www.zimmo.be/nl/zwevezele-8750/te-huur/appartement/HQETM/?search=2530edcf34380a6e46953968b9bbe192
https://www.zimmo.be/nl/wingene-8750/te-huur/appartement/ITXE9/?search=4c3f76964593bdd234e9d4f949552269
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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 

 

Immo Dochy 

Jan Brouckaertstraat 20 

056/60 41 76 

info@dochy.be 

ma : 8u30 – 12u15 / 13u15 – 18u 

di : 8u30 – 12u15 / 13u15 – 18u 

wo : 8u30 – 12u15 / 13u15 – 18u 

do : 8u30 – 12u15 / 13u15 – 18u 

vr : 8u30 – 12u15 / 13u15 – 18u 

za : 9u – 12u  

 

Immo Casa 

Stationsstraat 4 bus 1, Ingelmunster 

051/48 52 36 

info@immo-casa.be 

ma : 9u – 12u / op afspraak 

di : 9u – 12u / op afspraak 

wo : 9u – 12u / 14u – 18u 

do : 9u – 12u / 14u – 18u 

vr : 9u – 12u / op afspraak 

za : 9u – 12u  

 

 

 

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

