Park 2 & 3 BRUGGE
tel : 050 34 34 20
email : info@de-brugse-databank.be

Een selectie van onze verhuurde panden.
05/59792
VERHUURD
Deze energiezuinige woning te Sint-Andries biedt u alle comfort en is gelegen op
wandelafstand van het centrum van Brugge. In de aangelegde tuin met terras kunt u
genieten van elk zonnestraaltje, en geeft u extra ademruimte.
Bestaande uit een inkom, living, volledig ingerichte keuken, veranda, 5 slaapkamers, 3
badkamers (1 met ligbad en 2 met douche), berging, zolder, garage, gezellig terras en
aangelegde tuin met tuinhuis.
Vrij op 1 januari 2019

05/58370
VERHUURD
Instapklaar gelijkvloersappartement gelegen in het centrum van Brugge vlakbij diverse
winkels en op wandelafstand van het Astridpark en de Markt.
Bestaande uit een inkom, living met open ingerichte keuken, 1 slaapkamer, badkamer
met douchecel, toilet en ruim terras (wordt opnieuw geschilderd) en
gemeenschappelijke kelderberging.
Kosten : + € 10 forfait algemene delen
Onmiddellijk vrij!
05/59540
Dit volledig gerenoveerd gelijkvloersappartement met ruim terras heeft een uitstekende
ligging in het centrum van Brugge, vlakbij de coupure, diverse buurtwinkels, het
Astridpark en met een vlotte verbinding naar de ring en het station. Instapklaar !
Kwalitatieve afwerking met oog voor detail !

VERHUURD

Bestaande uit een leefruimte met eetplaats, open volledig ingerichte keuken, berging
met voorziening wasmachine, 1 slaapkamer met inbouwkast, badkamer met douche,
ruim zuidgericht terras.
Kosten : + € 40 forfait water
Vrij vanaf 1 februari 2019
05/58966
VERHUURD
Dit 2-slaapkamerappartement in Sint-Kruis is de ideale woonst voor wie een gezellige
en comfortable woongelegenheid zoekt met een rustige ligging dichtbij het centrum van
Brugge. Appartement is net volledig geschilderd en de badkamer is volledig vernieuwd.
Bestaande uit een ruime inkom, lichtrijke living van 30 m², ingerichte keuken met
aanpalend terras, 2 ruime slaapkamers, afzonderlijk toilet met wastafel, bergruimte en
vernieuwde badkamer met inloopdouche. Er is een gemeenschappelijke fietsberging
op het gelijkvloers ! Individuele tellers ! Geen syndic !
Mogelijkheid tot bijhuren garage aan € 65 per maand
05/58883
VERHUURD
Deze charmante authentieke woning met stadsterras heeft een interessante ligging in
de Brugse binnenstad. De karaktervolle woonst ligt tussen de Oost- & Westmeers en
heeft een vlotte verbinding naar de ring en het station.
Bestaande uit een lichtrijke woonkamer met ingerichte open keuken, via de grote
glaspartijen in de living komt met op de ruime binnenkoer voorzien van 2 bergingen (
ideaal voor stockage tuinmeubelen en afvalzakken ), 1 grote slaapkamer en badkamer
met ligbad, wastafel en toilet.
Onmiddellijk vrij !
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Een selectie van onze verhuurde panden.
05/58679
VERHUURD
Instapklaar gelijkvloers 2-slaapkamerappartement met interessante ligging in het
centrum van Brugge, dichtbij diverse winkels en het Astridpark.
Bestaande uit een afzonderlijke inkom, living met zit- en eetplaats, ingerichte keuken,
berging onder de trap, 2 slaapkamers, badkamer met douche, wastafel en voorziening
wasmachine, koer
Kosten : + € 25 forfait verbruik water
Onmiddellijk vrij !

VERHUURD

05/58113

Dit instapklaar 2-slaapkamerappartement met garage is uitstekend gelegen in
Sint-Michiels, nabij het station en het Boudewijnpark.
Bestaande uit een inkom, toilet, living met open half ingerichte keuken, 2 slaapkamers,
badkamer met douche en voorziening wasmachine en een garage.
Vrij vanaf 1 december 2018

05/59458
Gezellig 1-slaapkamerappartement met terras te huur in het centrum van Brugge. Ideaal
voor wie op zoek is naar een aantrekkelijke woongelegenheid met een rustige ligging in
de Brugse binnenstad.

VERHUURD

Bestaande uit een stijlvolle gemeenschappelijke inkomhal, ruime lichtrijke living met
open keuken, 1 slaapkamer, badkamer met douche. Gemeenschappelijke
fietsenberging.
Kosten : + € 45 forfait algemene delen
Onmiddellijk vrij !
05/58941
VERHUURD
Deze goed onderhouden bel-etage woning met 3 slaapkamers en zeer ruime garage
is centraal en zeer rustig gelegen in een verkeersluwe en kindvriendelijke straat van
Knokke-Heist.
Bestaande uit een inkom met vestiaire en gastentoilet, zeer ruime garage geschikt voor
3 wagens met elektrische poort, drijfkracht & berging, grote oprit, terras, afgesloten
tuin, living met parketvloer en houtkachel, volledig ingerichte keuken met eetplaats,
terras, 3 slaapkamers, ruime badkamer met ligbad - douche, zolderkamer. Gebruik van
regenwater ( 5000 liter ) voor toilet en wasmachine : praktisch & voordelig.
Vrij vanaf 15 december 2018
05/58967
VERHUURD
Deze instapklare studentenkamer met eigen badkamer en keuken is zeer rustig
gelegen in het centrum van Brugge. Voorzien van comfortabele en moderne meubels
en uitrusting heeft deze kamer alles in huis om de meest veeleisende student/stagiair
een aangename leef- en werkomgeving te bezorgen.
Bestaande uit een leefruimte met hoekbureau en bureaustoel, afzonderlijk bed, tafel
met 2 stoelen, kitchenette, badkamer met douche en toilet, extra kamer en balkon.
Gemeenschappelijke ruimtes : leefruimte met TV, volledig ingerichte keuken,
fietsenberging. Kosten : + € 50 voorschot verbruik nutsvoorzieningen.
Internet inbegrepen ! Geen syndickosten !

2 / 12

Park 2 & 3 BRUGGE
tel : 050 34 34 20
email : info@de-brugse-databank.be

Een selectie van onze verhuurde panden.
05/57743
VERHUURD
Prachtig nieuwbouw 2-slaapkamerappartement gelegen in het centrum van Brugge met
zicht op het Minnewater en volledig afgewerkt met kwaliteitsvolle materialen. Een ideale
woonst waar u comfortabel kunt genieten van het prachtige Historische Brugge.
Beschikt over een gunstige EPC-waarde!
Bestaande uit een inkom, afzonderlijk gastentoilet, living in parket met volledig
ingerichte open keuken, berging, 2 slaapkamers, badkamer met douche, gezellig
terras, kelder en een gemeenschappelijke fietsenberging.
Onmiddellijk vrij !
05/59373
VERHUURD
Deze gezellige 3-slaapkamerwoning met ruim terras heeft een aantrekkelijke ligging in
Sint-Michiels Brugge.
Bestaande uit een inkom, living, ingerichte keuken, berging, 3 slaapkamers, badkamer
met douche en wastafel, zolder, ruim terras met berging en uitweg voor fietsen.
Het dak is geisoleerd na de opmaak van het epc certificaat !
Vrij vanaf 15 januari 2019

05/58968
Dit luxe appartement met ruim zonneterras en prachtig panorama over de Brugse
torens laat u vast niet onberoerd. De kwalitatieve, strakke en moderne afwerking van dit
instapklaar appartement zal u zeker aanspreken. Vlakbij bushalte en parking en dichtbij
het centrum van Brugge.

VERHUURD

Bestaande uit een inkom met afzonderlijk toilet, ruime living met open ingerichte
keuken, berging, 1 slaapkamer, badkamer met ligbad & douche, ondergrondse
autostandplaats en ruim zonneterras.
Kosten : + 65 euro voorschot syndic
Vrij vanaf 1 december 2018
05/59229
VERHUURD
Gezellig en praktisch duplexappartement met 2 slaapkamers rustig gelegen in een
aangename woonwijk net buiten het centrum van Brugge en vlakbij winkels en openbaar
vervoer,
Bestaande uit een inkom, living, keuken, 2 slaapkamers, badkamer met douche en een
zeer ruime polyvalente zolderruimte van 46 m².
Vrij vanaf 1 maart 2019

05/59063
VERHUURD
Deze gezellige en praktische 2-slaapkamerwoning met ruim stadsterras is centraal
doch rustig gelegen in de Brugse binnenstad,
vlakbij het Astridpark en diverse buurtwinkels
Bestaande uit een inkom, living met open keuken, 2 bergingen, 2 slaapkamers,
badkamer met ligbad douche combi en een ruim stadsterras
Onmiddellijk vrij !
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Een selectie van onze verhuurde panden.
05/58029
VERHUURD
Gezellig dakappartement, ideaal gelegen in het centrum van Brugge, dichtbij de Grote
Markt en de Burg.
Bestaande uit een inkom, living met open ingerichte kitchenette, slaapmezaninne en
badkamer met douche, afzonderlijk toilet.
Onmiddellijk vrij !

05/58296
VERHUURD
Deze instapklare en comfortabele 3-slaapkamerwoning met terras is zeer rustig
gelegen in het centrum van Brugge vlakbij de molens en de Kruisvest. Het pand werd in
2011 volledig vernieuwd met kwaliteitsvolle materialen.
Bestaande uit een inkom, living, volledig ingerichte keuken, berging met toilet &
voorziening wasmachine, stadsterras, 3 ruime slaapkamers, bureel of 4e slaapkamer,
badkamer met ligbad douche combi en toilet.
Vrij vanaf 1 november 2018

05/58637
In het hartje van het historische Brugge op een steenworp van de grote Markt ligt dit
instapklaar dakappartement met ruim dakterras. Afgewerkt met kwaliteitsmaterialen is
dit de ideale woongelegenheid voor ieder die in alle comfort wil genieten van alle
modaliteiten die de brugse binnenstad te bieden heeft. Lift en videofoon zijn aanwezig.
Al of niet gemeubeld !

VERHUURD

Bestaande uit een living met volledig ingerichte nieuwe open keuken, slaapkamer,
badkamer met douche, dakterras met zicht op de Brugse skyline. Kosten: + € 25 lift,
minuterie, algemen delen, distributie + € 50 voorschot verbruik water en electriciteit.
Onmiddellijk vrij !
05/59147
VERHUURD
Dit prachtig 2-slaapkamerappartement met 2 terrassen en garage is ideaal gelegen in
Assebroek. Een recente en aangename woongelegenheid volledig afgewerkt met
kwalitatieve en duurzame materialen. Overal voorzien van energiezuinige
LED-verlichting - Zeer gunstige epc-waarde !
Bestaande uit een inkom, lichtrijke living met volledig ingerichte open keuken en een
grote raampartij naar het ruim en zonnig terras van 18 m² , berging, 2 slaapkamers,
badkamer met ligbad-douche combi en dubbele wastafel, nog een balkonterras en een
garage. Er is ook een gemeenschappelijke fietsenberging en een ruimte voor afval
Kosten : + € 50 voorschot syndic

VERHUURD

05/59418
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Een selectie van onze verhuurde panden.
05/57633
VERHUURD
Ongemeubelde duplexstudio met centrale ligging in de Brugse binnenstad. Vlakbij
diverse winkels, het openbaar vervoer en op een 300 m van de markt. Geniet van dit
comfortabel en lichtrijke studio met een gunstige EPC-waarde!
Bestaande uit een inkom met inbouwkast en afzonderlijk toilet, living met open
ingerichte kitchenette, slaapzolder en badkamer met ligbad-douche combi en toilet.
Kosten : € 15 euro voorschot water.
Onmiddellijk vrij !
05/57762
VERHUURD
Deze typische Brugse woning met 2 slaapkamers heeft een gunstige ligging in het
hartje van de Brugse binnenstad. Geniet van deze comfortabele gezellige woning
vlakbij diverse winkels en het openbaar vervoer.
Bestaande uit een ruime inkom, living, keuken, berging met voorziening wasmachine, 2
slaapkamers, badkamer met douche en wastafel, afzonderlijk toilet, zolder en
stadsterras.
Onmiddellijk vrij!

05/58988
Deze ruime 3 slaapkamerwoning met tuin, terras en carport is rustig gelegen in een
aangename woonwijk van Male Sint-Kruis. Een comfortabele woongelegenheid met
kwaltatieve hedendaagse afwerking in de rand van Brugge

VERHUURD

Bestaande uit een inkom, afzonderlijk toilet, ruime living met veel lichtinval, volledig
ingerichte keuken, bureel, kelder, 3 slaapkamers waarvan 1 met inbouwkast, badkamer
met inloopdouche, ruime geisoleerde zolder, oprit met carport, gezellig terras, ruime
tuin met tuinhuis en kippenhok.
Vrij vanaf 1 januari 2019
05/58819
VERHUURD
Deze instapklare 2-slaapkamerwoning met terras is centraal, doch rustig, gelegen in de
Brugse binnenstad, dichtbij het Minnewaterpark en met een vlotte verbinding naar de
ring. Ideaal voor wie op zoek is naar een gezellige en praktische woongelegenheid in
het centrum van Brugge.
Bestaande uit een living met open ingerichte en vernieuwde keuken met eet-eiland, 2
slaapkamers, badkamer met ligbad douche combi, zolder, gezellig en zuidgericht privé
terras. Gemeenschappelijke tuin met vaste BBQ en gemeenschappelijke
fietsenberging.
Geen onderhoud van tuin !
05/57990
VERHUURD
Gezellig gemeubeld dakappartement te huur in een karaktervol herenhuis gelegen in
het hartje van Brugge, vlakbij de markt.
Bestaande uit een inkom, living met open ingerichte kitchenette, slaap-mezaninne,
afzonderlijk toilet en badkamer met douche en lavabo.
Onmiddellijk vrij !

5 / 12

Park 2 & 3 BRUGGE
tel : 050 34 34 20
email : info@de-brugse-databank.be

Een selectie van onze verhuurde panden.
05/56948
VERHUURD
In deze comfortabele gemeubelde dak-studentenkamer met eigen keuken en
badkamer wacht u een zorgeloze studenten- of stagetijd. Heel gunstig gelegen in het
centrum van Brugge, vlakbij de markt en het Astridpark en dichtbij diverse winkels en
openbaar vervoer.
Bestaande uit een inkom, leef- en slaapruimte met open ingerichte kitchenette en
badkamer met douche en toilet.
Gemeenschappelijke fietsenberging en ruime binnenkoer.
Huurprijs inclusief water en gratis Wi-Fi
05/58944
VERHUURD
Deze gezellige en praktische 3-slaapkamerwoning met tuin is rustig gelegen in het
centrum van Brugge, vlakbij het Gezellekwartier, de Kruisvest en de molens. Vlotte
verbinding naar de ring en het station.
Bestaande uit een inkom, living met veel lichtinval, ingerichte keuken, 3 slaapkamers,
badkamer met douche en wastafel, 2 afzonderlijke toiletten, vernieuwd terras en een
tuin met uitweg,
Vrij vanaf 1 december 2018

05/59055
Gezellig 2-slaapkamerappartement met interessante ligging in een rustige buurt te
Sint-Andries, op een steenworp van het station en met een vlotte verbinding naar de
Expresweg. Er is parkeermogelijkheid voor het gebouw !

VERHUURD

Bestaande uit een inkom met vestiaire, ruime lichtrijke living, ingerichte keuken, 2
slaapkamers, badkamer met ligbad-douche combi, wastafel en voorziening
wasmachine, berging, terras achteraan en balkon-terras vooraan.
Onmiddellijk vrij !
05/58915
VERHUURD
Deze volledige gerenoveerde 4-slaapkamer met ruim terras heeft een idyllische ligging
in het centrum van Brugge vlakbij de Groenerei. De recente renovatie resulteerde in
een comfortabele eigentijdse woongelegenheid in de Brugse binnestad.
Bestaande uit een inkom, lichtrijke living, vernieuwde keuken, kelder, 4 slaapkamers,
badkamer met ligbad en een zeer ruim terras.
Onmiddellijk vrij !

05/58115
VERHUURD
In het hartje van het historische Brugge op een steenworp van de grote Markt ligt dit
1-slaapkamerappartement. De ideale woongelegenheid voor ieder die in alle comfort
wil genieten van alle modaliteiten die de Brugse binnenstad te bieden heeft.
Bestaande uit: prachtige gemeenschappelijke trappenhal, private inkom, lichtrijke living,
ingerichte keuken, 1slaapkamer, badkamer met douche; wastafel met meubel en
hangtoilet.
Lift en videofoon zijn aanwezig.
Kosten : + € 25 voorschot lift, minuterie, algemene delen, + € 50 voorschot verbruik
electriciteit & water en + €10 voorschot internet.
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Een selectie van onze verhuurde panden.
05/58335
VERHUURD
Ruime en lichtrijke gemeubelde studentenkamer in het hartje van Brugge, tussen de
Markt en Koningin Astridpark. Een aangenaam gebouw, comfortable kamer en een
perfecte locatie om uw toekomstplannen waar te maken!
Indeling: leef- en slaapruimte (+-28m²) met half open keuken, badkamer met douche,
wastafel en toilet. Een gemeenschappelijke grote binnenkoer om gezellig te vertoeven
en waar u op een veilige plaats uw fiets kan stallen.
INBEGREPEN: WIFI EN WATERVERBRUIK!
Onmiddellijk vrij !
05/55846
VERHUURD
Tussen Damme en Lapscheure en vlakbij het Schipdonk- en Leopoldkanaal ligt deze
ruime en karaktervolle vrijstaande woning met dubbele garage en tuin. Ideaal voor wie
op zoek is naar een landelijke woonervaring in het rustige polderlandschap. Vlotte
verbinding naar Brugge en de kust. Ook mogelijkheid tot bijhuren van een weide !
Bestaande uit een inkom met vestiaire, zeer ruime living met authentieke stijlelementen
en een open haard, keuken, berging met voorziening wasmachine, 3 slaapkamers
waarvan 2 met inbouwkast, 2 badkamers met elk een ligbad, dubbele wastafel, toileten
bidet, zolder, terras, tuin, buitenberging en dubbele garage ( 52 m²)
Vrij bespreekbaar
05/57982
Deze gezellige en comfortabele 2-slaapkamerwoning is zeer rustig en centraal gelegen
in de Brugse binnenstad vlakbij de Sint-Annakerk .

VERHUURD

Bestaande uit een inkom, living met open vernieuwde keuken, 2 slaapkamers,
vernieuwde badkamer met douche, wastafel en toilet, binnenkoer.
Onmiddellijk vrij !

VERHUURD

05/59155

05/58872
VERHUURD
Deze ruime 2-slaapkamerwoning met zonnig terras is rustig gelegen in het centrum van
Brugge, vlakbij het Minnewater, diverse winkels en met een vlotte verbinding naar de
ring en het station. In 2016 - 2017 werden in de woning renovatiewerken uitgevoerd
met o.a. een nieuwe badkamer, een nieuw dak met isolatie, nieuw schrijnwerk met
hoogrendementsglesrndement en een vernieuwd terras.
Kortom, alles is aanwezig voor wie op zoek is naar een aangename comfortabele en
eigentijdse woonervaring in de Brugse binnenstad.
Bestaande uit een inkom, ruime living, keuken, 2 volwaardige slaapkamers, nieuwe
badkamer (2017 ) met douche, wastafel en toilet en een zonnig terras met berging.

7 / 12

Park 2 & 3 BRUGGE
tel : 050 34 34 20
email : info@de-brugse-databank.be

Een selectie van onze verhuurde panden.
05/57949
VERHUURD
Deze karaktervolle vrijstaande woning met 4 slaapkamers en garage is rustig gelegen in
Koolkerke. De degelijke woonst ligt vlakbij Brugge wat ideaal is voor uw aankopen,
ontspanning enz...
Bestaande uit een inkom, ruime living, volledig ingerichte keuken, 3 bergingen waarvan
1 met voorziening wasmachine, stookplaats, terras, tuin en garage, 4 slaapkamers,
badkamer met ligbad, 2 toiletten en een zolder.
Oppervlakte : 600 m²
Vrij vanaf 15 oktober 2018
05/55719
VERHUURD
Charmante instapklare burgerwoning te huur vlakbij het centrum van Damme. Deze
woning is volledig afgewerkt in kwaliteitsvolle materialen en heeft een zeer goede
ligging met zicht op de Damse Vaart. Energiezuinige woning met gunstige epc-waarde !
Bestaande uit een inkom, afzonderlijk gastentoilet, ruim gezellige living met een
ingewerkte gaskachel, een open ingerichte keuken, ruime berging, 3 slaapkamers, 2
badkamers waarvan 1 met ligbad en 1 met douche, zolder, tuin met terras en een
garage met zolder.
Onmiddellijk vrij !
05/58678
Dit gezellig gelijkvloersappartement met tuin is ideaal gelegen in Sint-Andries, vlakbij de
expresweg en met een vlotte verbinding naar de Brugse binnenstad.

VERHUURD

Bestaande uit een inkom, toilet, living, ingerichte keuken, 1 slaapkamer, badkamer met
ligbad, terras en tuin.
Vrij vanaf 1 december 2018

05/58382
VERHUURD
Deze studentenkamer met eigen keuken & badkamer is centraal gelegen in Brugge,
vlakbij het station en op wandelafstand van de diverse modaliteiten die Brugge te
bieden heeft. Kortom alles is aanwezig voor een aangenaam en optimaal verblijf voor
iedere student of stagiair !
Naast de gemeubelde living is er een praktisch ingerichte kitchenette, badkamer met
douche & toilet en slaapruimte, fietsenberging gemakkelijk te bereiken via een
achterpoortje.
Kosten : + € 50 forfait verbruik (wifi, TV, elec., gas, water en vuilniszakken).
Onmiddellijk vrij !
05/58970
VERHUURD
Dit instapklaar 1-slaapkamerappartement met zonnig terras is rustig gelegen in het
centrum van Brugge, dichtbij het Astridpark. Een lichtrijke en comfortabele
woongelegeheid met praktische indeling in de Brugse binnenstad.
Bestaande uit een ruime inkom, living, keuken met aanpallend terras, slaapkamer,
badkamer met ligbad, afzonderlijk toilet, 2 bergingen waarvan 1 met voorziening
wasmachine en een individuele berging beneden ideaal voor fiets en dergelijke.
Mogelijkheid tot bijhuren garage aan € 80 per maand
Onmiddellijk vrij !.
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Een selectie van onze verhuurde panden.
05/57713
VERHUURD
Gerenoveerde bel-etage woning toegankelijk voor mindervaliden. Tot in de puntjes
verzorgd met kwalitatieve materialen. Uitstekende ligging vlakbij het Astridpark, diverse
winkels en op wandelafstand van de vismarkt en de grote markt.
Bestaande uit een inkomhal, modern ingerichte keuken, badkamer met ligbad douche
combi, dubbele wastafel en toilet. Op de eerste verdieping vinden we een luchtige
cosy living in parket en toegang tot een zonnig terras. Op de tweede verdieping is er
een ruime slaapkamer met wastafel en een afzonderlijk toilet.
Onmiddellijk vrij !
05/58820
VERHUURD
Dit ruim 2-slaapkamerappartement met garage is rustig gelegen in een gezellige
woonwijk in Sint-Kruis Brugge.
Bestaande uit een inkom, living ( 50m² ), keuken met nieuw kookfornuis en balkon aan
zonnekant, ruime berging, 2 slaapkamers ( 15 &14 m² ), badkamer met nieuw ligbad,
nieuw toilet, ruime achterliggende garage.
Kosten : + 25 euro forfait algemene delen
Vrij vanaf 1 november 2018

VERHUURD

05/57637

Deze karaktervolle gemeubelde woning, is rustig gelegen in het hartje van het
historische Brugge. De recente en kwalitatieve renovatie staat garant voor een
aangename en comfortabele leefervaring in de Brugse binnenstad.
Bestaande uit een hal, woonkamer met zithoek en ruime eethoek, open ingerichte
keuken, toilet, berging, stadsterras met enkele sierelementen, 2 slaapkamers waarvan
1 met inbouwkast , badkamer met ruime douche, dubbele wastafel en toilet.
Onmiddellijk vrij !

05/56970
VERHUURD
Instapklaar duplex-appartement met terras en autostandplaats te huur in Torhout.
Aantrekkelijk, praktisch en op wandelafstand van de markt, station en ziekenhuis. Een
goede en praktische afwerking zorgt voor een comfortabele woonervaring.
Bestaande uit een inkom, living, ingerichte keuken, 1slaapkamer, badkamer met douche
en voorziening wasmachine, terras en autostandplaats.
Kosten + € 50 forfait algemene delen & syndic
Onmiddellijk vrij !

05/58754
VERHUURD
Dit recent 2-slaapkamerappartment met terras en autostandplaats heeft een
uitstekende ligging in Sint-Andries dichtbij diverse winkels en scholen en met een vlotte
verbinding naar de Expresweg, het station en het centrum van Brugge. Een moderne
en comfortabele woongelegenheid met een kwalitatieve afwerking.
Een ruim en zongericht terras kijkt uit op de torens van Brugge.
Bestaande uit een inkom, gastentoilet met wastafel, ruime lichtrijke living met terras aan
voor- en achterkant, ingerichte keuken, berging, badkamer met ligbad, douche en
dubbele wastafel, 2 slaapkamers waarvan 1 met toegang tot terras. Kelder met berging
en een autostandplaats.
Kosten : + € 65 voorschot syndic
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Een selectie van onze verhuurde panden.
05/55993
VERHUURD
Dit ruim en instapklaar 2-slaapkamerappartement met dakterras heeft een interessante
ligging in Brugge, vlakbij de ring, 't Zand en het centrum van Brugge. Heeft ook een
vlotte verbinding naar het bus- en treinstation. Een energiezuinige en comfortabele
wooneenheid met een kwalitatieve afwerking en een zeer gunstige EPC-waarde !
Bestaande uit een inkom, living met open volledig ingerichte keuken, badkamer met
ligbad combi douche, toilet, 2 slaapkamers, 2 bergingen, terras, balkon. Lift aanwezig.
Kosten : + € 50 syndic
Mogelijkheid tot bijhuren garage aan € 60 per maand !
05/55467
VERHUURD
Deze bel-etagewoning met garage heeft een prima ligging in de Katelijnestraat en is
ideaal voor wie op zoek is naar een aangename woonervaring in het centrum van
Brugge en volop wil genieten van de vele modaliteiten die de brugse binnenstad te
bieden heeft.
Dichtbij winkels en openbaar vervoer.
De woonst omvat op het gelijkvloers een inkom met tinbouwkast, een garage ( 28 m²)
met voorziening wasmachine en een stadsterras. De eerste verdieping omvat een
ruime living in L-vorm, een ingerichte leefkeuken, terras en afzonderlijk toilet. Op de 2e
verdieping vinden we een nachthall met 2 ruime slaapkamers waarvan 1 met
inbouwkast en een badkamer met ligbad-douche combi, wastafel en toilet. Verder is er

VERHUURD

05/58962

05/55472
VERHUURD
Dit gezellig en instapklaar 2- slaapkamerappartement is ideaal gelegen in Sint- Andries
met een heel vlotte verbinding naar zowel het centrum van Brugge als de Expresweg.
Bestaande uit een inkom, ruime living, half ingerichte keuken, 2 slaapkamers, badkamer
met ligbad-douche combi en wastafel, afzonderlijk toilet met wastafel, mooi terras met
berging, kelder en een gemeenschappelijke fietsberging.
Kosten : + € 100 voorschot verwarming en water.
Onmiddellijk vrij !
05/58181
VERHUURD
Dit instapklaar duplex-appartement met alle modern comfort is ideaal gelegen in het
centrum van Brugge op een 150m van de grote Markt.
Bestaande uit een inkom, living, volledig ingerichte keuken, 2 badkamers, telkens met
toilet, 1 met ligbad en 1 met douche, 2 slaapkamers, voorziening wasmachine en
droogkast en zolder.
Vrij vanaf 1 oktober 2018
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Een selectie van onze verhuurde panden.
05/57581
VERHUURD
Deze instapklare en lichtrijke woning met zonnig terras heeft een zeer mooie ligging in
het centrum van Brugge, vlakbij het Minnewater.
De recente renovatie resulteerde in een eigentijdse comfortabele en gezellige
stadswoning.
Bestaande uit een ruime inkom, lichtrijke living, keuken, berging met voorziening
wasmachine, zeer ruime droge kelder, zonnig terras, 3 slaapkamers, badkamer met
ligbad en douche, zolder.
Onmiddellijk vrij !
05/58713
VERHUURD
Dit volledig gerenoveerd duplex-appartement heeft een uitstekende ligging in het
centrum van Brugge, vlakbij de coupure, diverse buurtwinkels, het Astridpark en met
een vlotte verbinding naar de ring en het station. Instapklaar ! Kwalitatieve afwerking
met oog voor detail ! epc-certificaat is van voor de renovatie !
Bestaande uit een living met volledig ingerichte open keuken, berging met voorziening
wasmachine, 1 slaapkamer, badkamer met inloopdouche, toilet en dubbele wastafel.
Kosten : + € 40 forfait verbruik water
Vrij vanaf 1 oktober 2018
05/58566
Deze zeer ruime villa met garage, terras en tuin is zeer goed gelegen in Sint-Kruis,
vlakbij supermarkten en diverse andere winkels. Het lichtrijke pand heeft tevens een
zeer vlotte verbinding met de ring en het centrum van Brugge.

VERHUURD

Bestaande uit een inkom, ruime lichtrijke living met parketvloer, grote ingerichte keuken,
berging, kelder, garage, terras, tuin, 4 slaapkamers waarvan 2 met lavabo, badkamer
met ligbad, douche, dubbele lavabo & toilet, geisoleerde zolder.
Onmiddellijk vrij !

05/58468
VERHUURD
Hedendaagse en instapklare 3-slaapkamerwoning met ruim terras en autostandplaats
te huur in Torhout. Erg interessante ligging vlakbij scholen, station, de markt en
ziekenhuis. Vlotte verbinding met N32 Roeselare - Oostende en 13 min. met de trein
naar Brugge. Een energiezuinig woonconcept met een prachtig samenspel van licht,
binnen- en buitenruimte !
Bestaande uit een royale leefruimte van 44 m², een kwaliteitsvolle ingerichte keuken,
afzonderlijk toilet met wastafel, berging/wasruimte, 3 slaapkamers waarvan 1 met
balkonterras, badkamer met douche, wastafel en toilet, ruim en gesloten terras van 24
m² en een praktische autostandplaats voor de woning.
05/58269
VERHUURD
Charmante en gezellige 2-slaapkamerwoning gelegen in het historisch centrum van
Brugge, vlakbij diverse winkels, het Astridpark en met een vlotte verbinding naar de ring
en het station.
Bestaande uit een inkom, berging, living met open haard, ingerichte keuken, berging
met voorziening wasmachine, afzonderlijk toilet, koer met berging. 1e verdiep : 2
slaapkamers. 2e verdiep : zolderkamer, badkamer met douche, wastafel en toilet.
Vrij vanaf 1 november 2018
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Een selectie van onze verhuurde panden.
05/56160
VERHUURD
Garage aan de rand van Brugge in Sint-Pieters, langs invalsweg naar het centrum van
Brugge.
Poort : Hoogte: 2,03 m Breedte: 2.24 m
Onmiddellijk vrij !
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