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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 
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Te huur huizen  

Dentergem 

STRAAT PRIJS SLP OMSCHRIJVING IMMOKANTOOR FOTO URL 

Markegemstraat 37 575 2 Gezellige gerenoveerde woning bestaande uit 

leefruimte, ingerichte keuken, badkamer met douche, 

twee slaapkamers . Terrasje en tuin met tuinhuisje. EPC 

in aanvraag. Onmiddellijk vrij . EPC 263 kwh/m² (UC 

1750754).  

IMMEX bvba 

Rijksweg 276 

8710 – Wielsbeke 

+32 56 66 61 46 
 

Link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/huis/te-huur/wakken/8720/id7987006
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Te huur huizen  

Meulebeke 

STRAAT PRIJS SLP OMSCHRIJVING IMMOKANTOOR FOTO URL 

Holdestraat33 470 1 Een goed gelegen gezellige rijwoning met zuid gericht 

terras, stadstuintje, grote tuinberging, een toilet buiten 

en een doorgang voor de fiets of te voet via gesloten 

zijpoortje. Gelijkvloers: inkom - kelderberging - 

gezellige living (28m² met verwarming gaskachel) - 

vernieuwd keukentje. Verdiep: 1 slaapkamer - 1 kamer 

met douche, toilet en lavabo - geïsoleerde zolder te 

bereiken via vaste trap (geïsoleerd na EPC). 

Vrij 1/7/2019. 

An Nemegheer 

 

Link 

Marialoopsteenweg 

35 

530 3 Meulebeke Een alleenstaande woning met ver landelijk 

zicht, grote omheinde tuin, tuinberging, oudere garage, 

2 autostaanplaatsen en een buitentoilet. Gelijkvloers: 

inkom - gezellige living (palet kachel) met eet- en 

zithoek - ingericht keukentje - nieuwe badkamer met 

douche, toilet en wasruimte. Verdiep: 1 grote 

slaapkamer - 2 kleine slaapkamers - zolder. € 530,00 / 

maand. Vrij 1/6/2019. Zolder, badkamer en keuken 

werden geïsoleerd na EPC 

An Nemegheer 

 

Link 

Gezellelaan 25 550 3 Meulebeke Een zeer verzorgde half open bebouwing met 

garage en parking - voortuintje - terrasje (15m²) en 

tuinhuis. Gelijkvloers: Een gezellige living (30m² met 

gaskachel) - een ingerichte keuken - wasruimte en 

gastentoilet bij inkom. Verdiep: 3 grote slaapkamers 

(beton en novilonvloer) - bureel hoek - ingerichte 

badkamer (bad met douchescherm en dubbele lavabo) - 

zolderberging (geïsoleerd). Momenteel nog enkel glas 

op het verdiep. Dit wordt uiterlijk tegen 2020 vernieuwd 

naar dubbelglas. Vrij op 01/05/2019. € 550 / maand. 

An Nemegheer 

 

Link 

https://vastgoednemegheer.be/nl/te-huur/woning/meulebeke-8760/2406
https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/huis/te-huur/meulebeke/8760/id8037519
https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/huis/te-huur/meulebeke/8760/id7927928
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Marialoopsteenweg 

90/A  

585  Meulebeke Een halfopen instapklare woning met gezellig 

koertje en garage. Gelijkvloers: inkom - grote 

bergruimte - lichtrijke living (centrale verwarming 

aardgas) - grote keuken met eethoek en wasruimte er 

naast - 1 ruime slaapkamer - badkamer (bad, lavabo en 

toilet). Verdiep: 3 slaapkamers (centrale verwarming 

aardgas) en zolderruimte. € 585 / maand. Vrij op 

01/05/2019. 

Ann Nemegheer 

 

link 

Rijselstraat 8 600 3 Charmante rijwoning te huur. De woning werd volledig 

gerenoveerd en er werden nieuwe ramen geplaatst. In 

de living is er plaats voor een eet- en zit gedeelte. 

Boven bevinden zich 3 ruime slaapkamers met 

venylvloer. Achteraan de woning is er een badkamer en 

een gezellig stadstuintje. De woning werd reeds 

voorzien van verlichting en gordijnen. Ook is er in de 

straat een mogelijkheid om een garage bij te huren. 

Immo Metex 

 

Link 

 

 

  

https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/huis/te-huur/meulebeke/8760/id7961026
https://www.zimmo.be/nl/meulebeke-8760/te-huur/huis/IL5UT/?search=78f07847ba8efbda099e69caac030d7b
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Te huur huizen  

Pittem 

STRAAT PRIJS SLP OMSCHRIJVING IMMOKANTOOR FOTO URL 

Tieltstraat 190 575 2 Instapklare woning met 2 slaapkamers te Pittem. 

Ligging: Gelegen tussen centrum Tielt en Pittem. 

Indeling: Gelijkvloers: We komen binnen in de 

inkomhal. Naast de inkom hebben we de slaapkamer 

(resp. 4,5m x 3,7m). Verder hebben we de ruime 

leefruimte van 43m². Daarnaast hebben we de keuken. 

Deze is voorzien van een keramische kookplaat, 

dampkap, oven en dubbele spoelbak. Via de keuken 

hebben we toegang tot de droge kelder. Verder hebben 

we nog een slaapkamer (resp. 3m x 3m) met daarnaast 

een badkamer die voorzien is van lavabo, toilet en 

ligbad. Zolder:Op het eerste verdiep is een zolder 

aanwezig. Garage en opbergplaats:De woning beschikt 

over een garage (5,7m x 3,5m). Verder zijn er nog 4 

bijgebouwen van respectievelijk 8,4m x 5,5m; 18m x 

3,5 m; 5m x 2,8m en 8m x 4,8m. Er is veel 

parkeermogelijkheid. Pluspunten:- Instapklaar;- Grote 

leefruimte;- Veel bergplaats; 

Era Lafaut 

 

Link 

 

 

  

https://www.zimmo.be/nl/pittem-8740/te-huur/huis/IZB3Q/?search=fff50a56e051350647561d4cd01a5639
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Te huur huizen  

Ruiselede 

STRAAT PRIJS SLP OMSCHRIJVING IMMOKANTOOR FOTO URL 

Bruggestraat 54 580 3 Instapklare rijwoning , dicht bij school, dokter, apotheek 

, bakkerij, slagerij enz ....... 

+32 (0)475 38 48 

28 

 

link 

Abeelstraat 12 600  Uiterst rustig en landelijk gelegen alleenstaande 

gelijkvloerse woning (met ver landelijk zicht), grote op- 

& afrit of met grote parking (4 wagens), garage, 

wasruimte met geïsoleerde bergzolder en tuin met 

tuinhuis.+- 700 m² oppervlakte.Indeling: inkom - 

gezellige living (32 m² verwarming propaangas en 

elektrische rolluiken) - keuken wordt momenteel 

vernieuwd - gastentoilet - 2 slaapkamers - ingerichte 

badkamer (ingemaakte kast en bad met douchescherm) 

- apart gastentoilet.Woning wordt momenteel verder 

afgewerkt met schilderwerken, nieuwe keuken en 

gordijnen. Vrij 01/04/2019. 

Ann Nemegheer 

 

Link 

  

https://www.zimmo.be/nl/ruiselede-8755/te-huur/huis/IZ15J/?search=8cfb18f5a48335d731e84913d73b8c04
https://vastgoednemegheer.be/nl/te-huur/woning/ruiselede-8755/2052
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Te huur huizen  

Tielt 

STRAAT PRIJS SLP OMSCHRIJVING IMMOKANTOOR FOTO URL 

Sint-Janstraat 62 435 2 Kleinere woning gelegen in het centrum van Tielt, 

bestaande uit: KELDER GELIJKVLOERS - voorplaats - 

woonkamer (met aardgasaansluitingspunt) - open 

keukenruimte (frigo, gasbekken, dampkap) - badkamer 

(douche, lavabo, toilet) VERDIEPING - 2 slaapkamers 

ZOLDERVERDIEPING - zolderkamer BUITENOMGEVINB - 

tuintje Beschikbaarheid = 01 mei 2019 Geen honden 

toegelaten. EPC-score = 547 kWh/m² (uc586115) 

Immo Bauwens 

 

Link 

Sint-Janstraat 79 465 2 Rijwoning nabij het centrum van Tielt! Ligging:De 

woning is gelegen op wandelafstand van het centrum, 

sporthal, winkels, scholen en openbaar vervoer. 

Indeling: Gelijkvloerse verdieping: We komen binnen in 

de woonkamer met open ingerichte keuken. De keuken 

is voorzien van een kookplaat, oven, dampkap en 

enkele spoelbak. Naast de keuken vinden we de 

badkamer ingericht met een lavabo, douche (deze wordt 

eerstdaags verder afgewerkt) en toilet. Eerste 

verdieping: Op het eerste verdiep vinden we een 

overloop, die tevens gebruikt kan worden als 

slaapkamer en een eerste slaapkamer. Tweede 

verdieping: Dit verdiep is te bereiken met een vaste 

trap en kan gebruikt worden als zolderruimte/ 

slaapkamer. Kelder: De woning beschikt tevens over 

een kelder, te bereiken vanuit de leefruimte. 

Era lafaut 

 

Link 

Kasteelstraat 150 490 2 Verzorgde rijwoning met op gelijkvloers de inkom, living 

met zit- en eetplaats, aparte keuken, en kleine 

badkamer met douchecabine en lavabo. Koertje met 

uitgang naar achtergelegen garage. Op verdieping zijn 

er 2 slaapkamers. Er is ook een zolder. Individuele 

verwarming op gas. 

De Ark 

 

Link 

https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/huis/ITU3D/?search=9c630afa28eb5c6e2a84d58c3829a9f4
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/huis/ISLJW/?search=9c630afa28eb5c6e2a84d58c3829a9f4
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/huis/IXKCZ/?search=9c630afa28eb5c6e2a84d58c3829a9f4
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Volderstraat 36 525 2 Tielt (centrum) Een instapklare, verzorgde rijwoning 

met zonnig terras - op wandelafstand van het station & 

de winkelstraat. Gelijkvloers : Hall - gezellige grote 

living met eet- & zithoek (gaskachel) - keuken - 

badkamer (douche + lavabo) - apart toilet & kelder. 

Verdiep : Hall - 2 slaapkamers (waarvan één met 

dressing of bureel ruimte) + bureelhoek & zolder 
(geïsoleerd). Vrij 01/03/2019. 

 

Vastgoed Ann 

Nemegheer 

 

Link 

 550 2 Stadswoning met 2 slaapkamers en tuin, centraal 

gelegen, vlakbij alle handelszaken, scholen, openbaar 

vervoer (trein en bus), … . Indeling gelijkvloers: 

inkomhal, ruime leefruimte met eet- en zithoek, kleine 

bergruimte (onder trap), nieuwe, volledig ingerichte 

keuken (o.a. vaatwas), grote bergruimte/wasplaats, 

badkamer met douche, lavabo en toilet, bijgebouw als 

extra berging en een zonnige, afgesloten tuin + koer. 

1ste verdieping: nachthal en 2 grote slaapkamers. 

Verwarming is decentraal met 2 gaskachels. 

Onmiddellijk vrij! 

Vastgoed Madou 

 

Link 

Gruuthusestraat 39 560 3 Woning gelegen op wandelsafstand van het station van 

Tielt, bestaande uit: KELDER GELIJKVLOERS - inkom - 

ruime woonkamer (aardgaskachel) - doorgang - toilet - 

leefplaats (accumulatie) - keuken (dampkap, kastjes, 

spoeltafel) - toilet - badkamer (ligbad, lavabo) 

VERDIEPING - slaapkamer - 2 kinderkamers 

BUITENOMGEVING - grote garage - tuintje 

Beschikbaarheid = 01 juni 2019 Geen huisdieren 

toegelaten. EPC-score = 303 kWh/m² (uc552477) 

Immo Bauwens 

 

Link 

https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/huis/te-huur/tielt/8700/id7885123
https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/huis/te-huur/tielt/8700/id7994399
https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/huis/IY1S2/?search=9c630afa28eb5c6e2a84d58c3829a9f4
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Deinsesteenweg 60 560 2 huis met garage en private parking.  

prachtig uitzicht naar poelbergmolen.  

indeling: living met open keuken , 2 slaapkamers 

beneden , badkamer met douche , berging , wc , garage 

binnen , geïsoleerde zolder (open ruimte)overal centrale 

verwarming ,buiten aparte bergruimte voor fietsen . 

geen huisdieren toegelaten. 

+32 479 81 64 

13 

 

Link 

Dertig 

Zilverlingenstraat 23 

570 3 Verzorgde rijwoning met tuin en terras nabij het station 

en centrum. Bestaat uit inkom, leefruimte met zit- en 

eethoek, apart ingerichte keuken, ingerichte badkamer 

met voorziening afvoer voor wasmachine. Ook terras en 

tuintje. Op verdieping zijn er 3 slaapkamers. Er is ook 

een zolder en koele kelder. De leefruimte en keuken 

worden verwarmd met gaskachels. Parkeren kan 

makkelijk voor de deur. Reeds uitgevoerde werken: 

dubbele beglazing pvc en isolatie dak.  Door deze 

werken zal de EPC score beter zijn dan de score zoals 

die op heden gekend is. 

De Ark 

 

Link 

Sint Janstraat 67 575 3 - inkom- living- ingerichte keuken met keramische 

kookplaat - frigo- badkamer met douche - lavabo – wc- 

3 slaapkamers- dubbel glas- cv op aardgas- epc 214 

kWh/m² - UC 2022020 

Immo Cova 

 

Link 

Wingensesteenweg 

123 

580  Schuiferskapelle: Een gelijkvloerse eengezinswoning 

met terras, klein tuintje, garage, parking (2 auto's) en 2 

bergruimtes buiten (was- en chauffageruimte. Indeling: 

grote living (46m² centrale verwarming mazout) - 

keuken - zolder - 3 slaapkamers en badkamer (douche 

+ bad). Er is een bushalte 2 huizen verderop € 580 / 

per maand. Vrij 01/05/2019. 

Vastgoed An 

Nemegheer 

 

Link 

https://immo.vlan.be/nl/detail/huis/te-huur/8700/tielt/rwb82936?r=s_4bedb5e22708761430d57131b17370b7f8dbda51
https://immo.vlan.be/nl/detail/huis/te-huur/8700/tielt/raj13693
http://www.immocova.be/details.php?CODE=00008390408&search=tielt&type=Woning&price=&page=tehuur&number=2
https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/huis/te-huur/tielt/8700/id7978467
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Bruggestraat 83 590 2 Gezellige stadswoning in het centrum van Tielt, dichtbij 

markt en ziekenhuis. Vlotte verbinding naar de ring 

rond Tielt. Leefkeuken, living, twee slaapkamers en 

badkamer. Centrale verwarming op gas. Volledig 

geïsoleerd. Gezellige gerenoveerde rijwoning te Tielt. Op 

wandelafstand van het centrum en van het nabij 

gelegen ziekenhuis. Ruime leef keuken, gezellige living, 

badkamer met douch en twee slaapkamers. Dubbel glas 

en op alle kamers een is er kabeldistributie en internet 

aanwezig. Centrale verwarming op aardga 

+32 498 29 92 

90 

 

link 

 

 

Te huur huizen  

Wingene 

 

STRAAT PRIJS SLP OMSCHRIJVING IMMOKANTOOR FOTO URL 

Bruggestraat 7 525 2 Rijwoning gelegen in het centrum van Zwevezele. 

Bestaande uit inkom, woonkamer, keuken en badkamer 

op het gelijkvloers. Op de eerste verdieping zijn er 2 

slaapkamers en toegang naar de zolder via vaste trap. 

Naast de woning doorgang naar de koer. Gelegen 

vlakbij Marktplein, winkels en bushalte. 

Era vastgoed 

centrum 

 

Link 

  

https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/huis/te-huur/tielt/8700/id7989979
https://www.zimmo.be/nl/zwevezele-8750/te-huur/huis/IX4F3/?search=66d41d5bfaa807404987d163671cc83f
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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/


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

 

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/

