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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 huizen  

Dentergem 

STRAAT PRIJS SLP OMSCHRIJVING IMMOKANTOOR FOTO URL 

Mandelstraat 13 495 2 Inkom, leefruimte met zit- en eetgedeelte, open 

ingerichte keuken, badkamer met ligbad, toilet en 

lavabo. Op de bovenverdieping zijn er twee 

slaapkamers, waarvan één grote en één kleinere. 

Buitenberging. Terras.  

056/604022 

 

Link 

 

Te huur huizen  

Meulebeke 

STRAAT PRIJS SLP OMSCHRIJVING IMMOKANTOOR FOTO URL 

Bonestraat 9 550 2 Een rustig gelegen volledig geschilderd instapklaar gezellige 
rijwoning met parking aan de overkant (Ter Deeve) - terrasje - 
bergruimte (12m²) en een zuid gericht tuintje. 
 
Gelijkvloers: inkom - grote gezellige living met eet- en (douche, 
toilet en lavabo) - kelderberging (onder de trap). 
 
Verdiep: 2 slaapkamers - zolder. 
 
Vrij op heden.  

An Nemegheer 

 

link 

https://immo.vlan.be/nl/detail/huis/te-huur/8720/wakken/raj37413
https://vastgoednemegheer.be/nl/te-huur/woning/meulebeke-8760/1286
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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 

Grote Roeselarestraat 

16 

600 4 Een ruime alleenstaande woning met oprit, bestaande 

uit : 

Buiten : tuin – terras – vijver – kot 

Gelijkvloers : inkomhal – 2 slaapkamers – living – 

keuken – wasruimte - toilet - badkamer – garage - 

kelder 

Verdiep : nachthal – 2 slaapkamers – zolder 

EPC 1199 kWh/m²jaar (UC 1468716 

Immo Anbra 

 

link 

Steenstraat 4 565 3 Een ééngezinswoning met 2 autostaanplaatsen, uitweg links 
van de woning en een gezellige koer met buitenberging. 
Gelijkvloers: hall - gezellige living (verwarming gas) - keuken - 
berging - kelder. 
Verdiep: hall - badkamer (ligbad) - 3 slaapkamers - zolder.  
Vrij 1/6/2019. 
 
Bezichtiging pas mogelijk vanaf 1/6/2019! 

An Nemegheer 

 

LINK 

 

  

https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/huis/te-huur/meulebeke/8760/id8037519
https://www.zimmo.be/nl/meulebeke-8760/te-huur/huis/JBKFR/?search=5f504db9009117ae461940fe1c71173b
https://vastgoednemegheer.be/nl/te-huur/woning/meulebeke-8760/184
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Te huur huizen  

Pittem 

STRAAT PRIJS SLP OMSCHRIJVING IMMOKANTOOR FOTO URL 
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Te huur huizen  

Ruiselede 

STRAAT PRIJS SLP OMSCHRIJVING IMMOKANTOOR FOTO URL 

Tuinwijk 600 3 Instapklare woning met 3 slaapkamers, tuin en garage 
in Ruiselede. 
 
Ligging: Op fietsafstand van centrum Ruiselede, in 
nabijheid van openbaar vervoer, scholen, beenhouwer, 
bakker, bank, enz... 
 
Gelijkvloers: inkomhal eveneens traphal met 
provisieberging. Via de inkom hebben we ook toegang 
tot de garage. Het gelijkvloers beschikt over een garage 
(3,8 x 7,4 m) met achteraan nog een wasplaats/berging 
(2,3 x 3,1 m) met voorziening voor wasmachine. 

ERA Lafaut 

 

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/JAT6J/?search=55e7702eb2c235fe2298a082bdb11f5e&boosted=1
https://vastgoednemegheer.be/nl/te-huur/woning/ruiselede-8755/2052


Woonwinkel Regio Tielt - Markt 13 - 8700 Tielt - Tel: 051 42 81 81  6 

Groenestraat 16 590 3 Deze woning is gelegen in een zeer aangename 

woonomgeving in het centrum van Ruiselede. De locatie 

is een ideale uitvalsbasis met verschillende scholen, 

winkels en andere diensten op wandelafstand. 

Daarnaast zijn grotere gemeenten (Tielt, Aalter) vlot te 

bereiken en ligt de oprit van de E40 autosnelweg op 

ongeveer 5 minuutjes rijden.De woning werd recent 

gerenoveerd.Daarbij werd een nieuwe uitbouw gezet, 

waarin de keuken, de badkamer en de wasplaats 

(allemaal vernieuwd) gevestigd zijn. In de ramen is 

dubbel glas voorzien in pvc-uitvoering (anti-

inbraak).Indeling: Inkomhal, zit- en eetruimte, keuken, 

wasplaats, badkamer en garage op het gelijkvloers. Op 

de eerste verdieping bevinden zich drie slaapkamers. 

Tevens aanwezig: ruime kelder en ... 

Smolders 

Vastgoed 

 

LINK 

  

https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/huis/te-huur/ruiselede/8755/id8114907
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Te huur huizen  

Tielt 

STRAAT PRIJS SLP OMSCHRIJVING IMMOKANTOOR FOTO URL 

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 

Sint Janstraat 137 575  Tielt (Sint-Janstraat) Een gezellige rijwoning met terras 

en een tof aangelegd stadstuintje met tuinhuis. 

Gelijkvloers: grote inkom (mogelijkheid tot bureelhoek) 

met aansluitend een gezellige living (centrale 

verwarming gas) - ingerichte keuken voorzien van alle 

apparatuur - gastentoilet - wasruimte (berging). 

Verdiep: een grote ingerichte badkamer (lavabo 

meubel, bad, douche en toilet) - 2 slaapkamers 

Vastgoed Ann 

Nemegheer 
 Link 

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
https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/huis/te-huur/tielt/8700/id8080868
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(waarvan 1 slaapkamer en 1 bureel kamer). Momenteel 

vrij. 

 

 

Schuiferskapelse-

steenweg 54 

 

 

510 

 

 

2 

Woning gelegen aan de rand van Tielt, bestaande uit: 

GELIJKVLOERS - woonkamer - open ingerichte keuken 

(kookplaten, dampkap, frigo) - toilet - badkamer 

(ligbad, lavabo) - garage VERDIEPING - 2 slaapkamers 

BUITENOMGEVING - klein terrasje Beschikbaarheid = 

01 augustus 2019 Aardgaskachel in woonkamer; 

elektrische verwarming in badkamer. EPC-score = 277 

kWh/m² (uc899502) 

Immo Bauwens 

 

 

 

 

LINK 

Kapellestraat 36 595 3 Ruime stadswoning gelegen in het hartje van Tielt te 

huur. De woning is ideaal gelegen: dichtbij de ring, het 

openbaar vervoer, winkels, scholen, etc. De halfopen 

bebouwing is vrij op 01/08/2019 en is voorzien van 

verschillende authentieke materialen. Op het 

gelijkvloers omvat de woonst een inkomhal met ruimte 

voor een vestiaire. Deze inkomhal biedt toegang tot de 

ruime woonkamer met zowel een ruime eethoek alsook 

een zithoek. In de zithoek is er een open haard op hout 

aanwezig. De gesloten keuken met voorplaats geeft 

toegang tot de droge kelder. In de badkamer 

(inloopdouche en enkelvoudige lavabo) is een nieuwe 

condensatieketel aanwezig. Verder omvat het 

gelijkvloers nog een apart toilet en een 

wasplaats/berging. Alle chauffages op het ... 

Vastgoed 

Demeyer 

 

LINK 

https://www.zimmo.be/nl/tielt-8700/te-huur/huis/JBGNT/?search=9a6611a4d11f094ebd0ceabc2108c1a4
https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/huis/te-huur/tielt/8700/id8121070
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Sint-michielstraat 89 530 2 Gerenoveerde rijwoning met tuintje op wandelafstand 
van scholen, winkelcentrum en openbaar vervoer. 
Gelijkvloers met hall, voorplaats (berging, 
fietsenberging...), living met open keuken, toilet en 
badkamer. Verdieping met 2 ruime slaapkamers. Vaste 
trap naar geïsoleerde zolder met veluxraam. Cv op 
aardgas. 

 

 

LINK 

Keizerstraat 28 570 3 Ruime aangename rijwoning met grote tuin en garage 

gelegen in Kanegem. 

INDELING: 

Gelijkvloers: inkom met vestiairekast, toilet, living, 

ingerichte keuken, 1 slaapkamer, douche met 

lavabomeubel. 

Verdieping: nachthall, toilet, badkamer en 2 ruime 

slaapkamers. 

Garage met aansluitend wasplaats, terras en tuin. 

De Ark 

 

LINK 

Henri D’hontstraat 46 550 3 Rijwoning gelegen nabij het centrum van 

Schuiferskapelle, bestaande uit: GELIJKVLOERS - inkom 

- toilet - woonkamer (gasaansluitpunt) - keuken 

(dampkap, kastjes, spoeltafel) - veranda VERDIEPING - 

3 slaapkamers - badkamer (lavabo, zitbad) ZOLDER 

BUITENOMGEVING - terras - tuin - garage 

Beschikbaarheid = 01 juli 2019 EPC-score = 301 

kWh/m² (uc2156303-res-1) 

Immo Bauwens 

 

LINK 

 

 

https://immo.vlan.be/nl/detail/huis/te-huur/8700/tielt/raj41767#lg=1&slide=0
https://www.zimmo.be/nl/kanegem-8700/te-huur/huis/JBB2Z/?search=58da3e3754e5e4683262353f93de213c
https://www.zimmo.be/nl/schuiferskapelle-8700/te-huur/huis/JA2E3/?search=58da3e3754e5e4683262353f93de213c


Woonwinkel Regio Tielt - Markt 13 - 8700 Tielt - Tel: 051 42 81 81  10 

  



Woonwinkel Regio Tielt - Markt 13 - 8700 Tielt - Tel: 051 42 81 81  11 

Te huur huizen  

Wingene 

 

STRAAT PRIJS SLP OMSCHRIJVING IMMOKANTOOR FOTO URL 

Predikherenstraat 50 650 2 Deze woning is ideaal voor mensen die houden van rust 

en ontspanning. 

Ze is gelegen in een rustige straat in een zeer groene 

omgeving. 

In de winter kan je in de leefruimte genieten van de 

houthaard, en in de warmere dagen kan je ontspannen 

op het overdekte terras, met bijvoorbeeld een 

vuurschaaltje.. 

De woning heeft op het gelijkvloers een keuken met 

aanpalend een ruime berging. 

hier is ook een douche en een toilet. 

Op het eerste verdiep zijn er 2 ruime slaapkamers, en 

nog een badkamer met ligbad en douche. 

Achteraan de woning is er een grote tuin, waar je kan 

genieten van de heerlijke rust. 

Era Dumon 

 

LINK 

Kruisstraat 2 650 2 Vermits het hier gaat om een nieuwbouw is deze woning 

zeer energiezuinig. Indeling van de woning: - inkom 

met vestiaireruimte - apart toilet met handwasser - 

Grote woonkamer en open eetkamer - Ruim 

geïnstalleerde keuken voorzien van Miele toestellen 

(vaatwas, kookplaat, dampkap, frigo, microgolfoven) - 

Aanpalend aan de keuken is een zeer ruime berging 

waar ook aansluiting is voor wasmachine en drookast, 

diepvries en opbergruimte - op het eerste verdiep zijn 2 

slaapkamers - Badkamer met ligbad, toilet en 

badkamermeubel met 1 wastafel - zeer ruime zolder - 

Bijhorende garage met automatische garagepoort. 

Era Dumon 

 

Link 

  

https://www.era.be/nl/te-huur/wingene/huis/landelijke-gezinswoning?broker_id=52641
https://www.zimmo.be/nl/zwevezele-8750/te-huur/huis/J5T4V/?search=6dbe5e080f4928fbcdc8f751bc4d1902
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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/

