Park 2 & 3 BRUGGE
tel : 050/34.34.20
email : info@de-brugse-databank.be

Een selectie van onze verhuurde panden.
1.269 €
05/50517
VERHUURD
Deze handels- of praktijkruimte met 5 parkeerplaatsen is commercieel gelegen langs
een drukke baan in Beernem.
Bestaande uit een winkelruimte, keuken, 4 burelen, stockageruimte, koelcel, 2 aparte
toiletten met elk een lavabo, douchekamer en een garage met een handmatige
sectionaalpoort, licht, stopcontact en een lavabo.
Totale oppervlakte :167 m²
Winkelruimte : 78m²
kantoorruimtes: 20 m², 19m², 24m² & 23.5 m²
950 €
05/50585
VERHUURD
Dit zeer ruim kantoor/handelspand aan het Beursplein te Brugge is een goede plaats
om een kantoor/zaak op te starten. Er is zeer veel parkeermogelijkheid.
Bestaande uit een ruime privéhall, publiekzaal, onthaalruimte, ruime berging, 2 ruime
burelen, keuken en een dames & herentoilet.
Opp. handelsruimtes +- 80 m².
Onmiddellijk vrij!

950 €
05/51606
VERHUURD
Deze zeer ruime handelsruimte aan het Beursplein te Brugge is een uitstekende locatie
om een zaak of kantoor op te starten. Er is ook zeer veel parkeermogelijkheid.in de
directe omgeving.
Bestaande uit een ruime privéhall, publiekzaal, onthaalruimte, ruime berging, 2 ruime
burelen, keuken en een dames & herentoilet.
Opp. handelsruimtes +- 80 m².
Onmiddellijk vrij.

1.090 €
05/51764
VERHUURD
Recent opgefriste en unieke villa te huur in het polderland te Stalhille (Jabbeke). Voor al
wie de drukte wil ontvluchten. Vlot bereikbaar via E40. Strak aangelegd wandel-,
tuinpad en terras in sierstenen begrensd met mooi hout. Ook de tuin kreeg een
opknapbeurt en is voorzien van bodembedekkers (praktisch en weinig onderhoud),
geen overdaad aan verschillende beplantingen, wel van rust. Een hedendaagse
verleiding!
Bestaande uit een inkom, ruime living met gezellige zithoek, volledig ingerichte keuken,
prachtig bureel, 4 slaapkamers, badkamer met ligbad & douche, 2 toiletten, berging/
wasplaats, garage, zeer ruime zolder, uitzonderlijke grote tuin met vijver en terras.
Strakke tuin met vijver en ruim terras in harmonie met de woning!
Mogelijkheid tot bijhuren opslagplaats ( 2,50 € / m² ). Onmiddellijk vrij!
500 €
05/51995
VERHUURD
Deze ruime bureelruimte, in perfecte staat, is goed gelegen in het bedrijventerrein de
Blauwe Toren te Brugge en is vlot bereikbaar. Gevel pas gerenoveerd - gebouw met
een mooi uitstraling om uw zaak te huisvesten!
Bestaande uit een ontvangstruimte ( 20 m²), bureelruimte ( 110 m²), keuken, berging en
2 toiletten met wastafel.
Zonnepanelen aanwezig !
Totale oppervlakte : 180 m²
Kosten : + € 15 forfait minuterie
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1.269 €
05/52248
VERHUURD
Deze ruime kantoor- of praktijkruimte met 5 parkeerplaatsen is commercieel gelegen
langs een drukke baan in Beernem.
Bestaande uit een commerciele ruimte, keuken, 4 burelen, stockageruimte, koelcel, 2
aparte toiletten met elk een lavabo, douchekamer en een garage met een handmatige
sectionaalpoort, licht, stopcontact en een lavabo.
Totale oppervlakte :167 m²
Winkelruimte : 78m²
kantoorruimtes: 20 m², 19m², 24m² & 23.5 m²
69 €
05/52644
VERHUURD
Ruime nieuwbouwgarage met goede ligging in een residentiele woonwijk van
Sint-Andries Brugge.
Afmetingen garage : 6 x 3 = 18 m²
Poort : 2,50 (br) x 2,10 (h)
Onmiddellijk vrij!

735 €
05/52689
VERHUURD
Dit ruim en volledig vernieuwd 2-slaapkamerappartement is centraal gelegen in de
Brugse binnenstad, vlakbij diverse winkels, de Markt en de theaterplaats. Volledig
geschilderd en voorzien van alle verlichtingsarmaturen
Bestaande uit een inkom, ruime living, ingerichte keuken met Miele toestellen, eetplaats
of bureel, 2 slaapkamers met voorziening distributie en internet, badkamer met ligbad
douche combi en toilet, berging met voorziening wasmachine en plaats om uw fiets te
stallen.
Kosten : + € 35 forfait minuterie!
Smaakvol gerenoveerd, comfortabele indeling, lift aanwezig!!
795 €
05/52841
VERHUURD
Deze ruime woning werd recent volledig vernieuwd en herschilderd en heeft een ideale
ligging in Sint-Andries, vlakbij het centrum van Brugge. De woonst heeft ook een zeer
ruime garage voor 2 wagens.
Bestaande uit een inkom met vestiaire, lichtrijke living met marmeren sierschouw,
volledig ingerichte keuken, zeer ruime verwarmde garage voor 2 wagens (56 m²) en
voorziening wasmachine, ruim terras, zonnige tuin, 3 slaapkamers, badkamer met
massagedouche met regenkop, afzonderlijk toilet met voorziening wasmachine, zeer
ruim terras op 1e verdieping.
Onmiddellijk vrij !
1.090 €
05/52927
VERHUURD
Recent opgefriste en unieke villa te huur in het polderland te Stalhille (Jabbeke). Voor al
wie de drukte wil ontvluchten. Vlot bereikbaar via E40. Strak aangelegd wandel-,
tuinpad en terras in sierstenen begrensd met mooi hout. Ook de tuin kreeg een
opknapbeurt en is voorzien van bodembedekkers (praktisch en weinig onderhoud),
geen overdaad aan verschillende beplantingen, wel van rust. Een hedendaagse
verleiding!
Bestaande uit een inkom, ruime living met gezellige zithoek, volledig ingerichte keuken,
prachtig bureel, 4 slaapkamers, badkamer met ligbad & douche, 2 toiletten, berging/
wasplaats, dubbele garage, zeer ruime zolder, uitzonderlijke grote tuin met vijver en
terras. Strakke tuin met vijver en ruim terras in harmonie met de woning!
Mogelijkheid tot bijhuren opslagplaats ( 2,50 € / m² ). Onmiddellijk vrij!
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750 €
05/53083
VERHUURD
Deze instapklare woning met terras is ideaal en rustig gelegen in het centrum van
Brugge en heeft een uniek en rustgevend zicht op de Vesten. Huisdieren toegelaten.
Bestaande uit een inkom, living, ingerichte keuken, berging met voorziening
wasmachine, ruime kelder, stadsterras, 3 slaapkamers, ruime badkamer met ligbad,
inloopdouche en toilet, polyvalente (zolder)ruimte.
Onmiddellijk vrij !

875 €
05/53152
VERHUURD
Ruime recent gerenoveerde woning met grote tuin in het pittoreske Damme. Prachtige
omgeving met wandel- en fietsroutes, menige horeca en veel oude gebouwen. De
woning heeft een comfortabele indeling en valt op qua stijl en uitstraling. Beleef het
plezier van de afgesloten tuin met veel privacy, karakter en charme. Grond opp. 336m² bewoonbare opp. 197. Gegarandeerd woonplezier !
Bestaande uit een zeer ruime living (35m²) met inbouwkast, aparte eetkamer (24m²)
met toegang en zicht op de tuin, ingerichte keuken met veel bergruimte, kelder, berging
en wasplaats, 2 slaapkamers, badkamer met ligbad, meubel met 1 wastafel en douche,
ruime geïsoleerde zolder. Extra troef is de ruime afgesloten tuin met tuinhuis/berging.
Onmiddellijk vrij!
650 €
05/53164
VERHUURD
Aantrekkelijk en zonnig 2-slaapkamerappartement op centrale ligging te Assebroek. De
woonst met een ultieme zuidgerichte ligging en voorzien van alle modern comfort zal u
zeker bevallen - aarzel niet en maak snel een afspraak !
Overal verlichting voorzien, gordijnen aanwezig, electrische zonnewering vooraan en in
de kamers rolluiken, energie zuinig en mooi afgewerkt.
Omvat: een gem. inkomhal, ruime lichtrijke living met inbouw gascasette, geriefelijke
keuken met tafel, grote badkamer met 2 wastafels, veel kasten en een ligbad, 2
slaapkamers ( 20m² & 12m²), praktische wasplaats/ berging en een gem.
fietsenberging.
Mogelijkheid tot bijhuren onderliggende garage €50.00/maand.
Kosten: €125.00 voorschot nutsvoorzieningen.
630 €
05/53209
VERHUURD
Deze luxueus afgewerkte en gemeubelde mini-loft is gelegen in het centrum van
Brugge, vlakbij de vesten, de ring, openbaar vervoer en diverse winkels. Ideaal voor
een jong koppel of als luxe bachelor pad .
Bestaande uit een leef- en slaapruimte met kitchenette, badkamer met inloopdouche,
lavabo, toilet en terras.
Huurprijs inclusief water, gas, electriciteit
Prijs : ALL-IN ! !
Onmiddellijk vrij !
485 €
05/53210
VERHUURD
Dit 'low- budget' 2-slaapkamer-appartement zal u zeker bekoren. Het is gelegen in een
rustige zijstraat van de dorpskern te Sijsele. Door z'n klassieke indeling hebt u een zee
van ruimte. Geniet ook van alle voordelen die de ligging te bieden heeft oa. openbaar
vervoer, handelszaken,... op wandelafstand.
Als volgt ingedeeld: private inkom, living, half ingerichte keuken, badkamer met douche,
wastafel en toilet, 2 slaapkamers (16m² & 9m²) 1 kamer met inbouwkasten en wastafel,
een zeer ruime zolder en gemeenschappelijke garage (ingang om de hoek).
Onmiddellijk vrij !
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595 €
05/53229
VERHUURD
Modern appartement met kwalitatieve strakke afwerking gelegen in het centrum van
Eernegem. Visuele rust, licht, helder en unieke eigenschappen zullen u verrassen. Uw
dagelijks comfort op hoog niveau!
Bestaande uit een inkom, heldere living met open volledig ingerichte moderne keuken,
1 slaapkamer (15m²) met wastafel, badkamer met douche, toilet en wastafel, berging,
ruim terras met buitenverlichting en brandtrap en achterliggende autostandplaats.
Vlakbij bushalte, zeer laag energieverbruik, geen syndickosten en lift. Airco (warme-en
koudelucht) met afstandsbediening en tv-aansluiting inbegrepen in de huurprijs!
Onmiddellijk vrij !
595 €
05/53317
VERHUURD
Mooi éénslaapkamerappartement met mooi aangelegde tuin op idyllische ligging in de
rustige woonwijk Kristus-Koning, de rand van Brugge.
Prachtig uitzicht op het water, geen vis-a-vis, dichtbij het ziekenhuis AZ Sint-Jan, op
wandelafstand van het Graaf Visartpark en de toegangspoort tot het centrum de
Ezelpoort.
Bestaande uit een inkom, ruime living met prachtig zicht op het water, afzonderlijk
ingerichte keuken, 1 slaapkamer met inbouwkast, badkamer met ligbad/ douche, lavabo
met meubel en een toilet, zeer ruime berg-/wasruimte en mooi aangelegde tuin met
terras.
675 €
05/53343
VERHUURD
2-Slaapkamerappartement op een fijne locatie in de stadskern van Brugge waar ruimte
en rust primeert! Tussen de Groenerei en het koningin Astridpark! Kleinschalig
appartementsgebouw met een groots woonplezier!
Bestaande uit: een ruime inkomhal met vestiaire, aangename ruime woonkamer (38
m²), afzonderlijke ingerichte keuken, berging, 2 slaapkamer 2 x 16 m² en 1 ervan met
wastafel,
badkamer met ligbad/ douche, inbouwkasten en enkele wastafel en een overdekt
terras,
Maandelijks forfait: €5 minuterie.
625 €
05/53355
VERHUURD
Charmante brugse rijwoning op een prachtige ligging vlakbij de molens en de Kruisvest.
Vlotte verbinding en overal dichtbij!
Indeling: inkom met trap, cozy woonkamer met inbouwkast onder de trap,
achterliggende keuken en badkamer met douche, wastafel en toilet, op het 1ste
verdiep 2 slaapkamers van 8m² en 10m², geïsoleerde zolder, via de keuken komt men
op de binnenkoer, achterliggende tuin en toegangsdeur naar achterliggende ruime
garage.
Onmiddellijk vrij!
350 €
05/53370
VERHUURD
Gemeubelde studentenkamer met een eigen badkamer en keuken in het hartje van
Brugge tussen de Burg, Markt en Koningin Astridpark. Perfecte locatie en aangenaam
gebouw om uw toekomstplannen waar te maken!
Indeling: leef- en slaapruimte, half open keuken, badkamer met douche, wastafel en
toilet, een gemeenschappelijke inkom, een gemeenschappelijke grote binnenkoer om
gezellig te vertoeven en waar u op een veilige plaats uw fiets kan stallen.
INBEGREPEN: WIFI & WATERVERBRUIK!
Onmiddellijk vrij!
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775 €
05/53445
VERHUURD
Volledig vernieuwde stadswoning met 3 slaapkamers te huur in Brugge tussen Gent- en
Katelijnepoort. De renovatie geeft deze woning een strakke en moderne feeling waar
men optimaal gebruik maakt van het aanwezige licht. Een unieke locatie vlakbij het
Astridpark, diverse winkels, scholen en openbaar vervoer. Energiezuinig en instapklaar!
Indeling: inkom met afzonderlijk toilet, mooie lichtrijke woonkamer +/- 33 m², open
modern ingerichte keuken, koer, kelderruimte, bergruimte met aansluiting voor de
wasmachine, 3 slaapkamers (15 m², 12 m² en 8 m²), badkamer met inloopdouche,
meubel met enkele wastafel + toilet, nachthal en een ruime zolder.
Onmiddellijk vrij!
60 €
05/53478
VERHUURD
Carport met extra afgesloten bergruimte gelegen in de dorpskern van Stalhille. Veilig en
gunstige huurprijs!
Uw wagen staat hier veilig en beschermt tegen alle weersomstandigheden. De berging
is voorzien van een slot en kan dienen om uw fiets te stallen en andere zaken op te
bergen.
Onmiddellijk vrij !

555 €
05/53482
VERHUURD
Eigentijds en knus 1-slaapkamer appartement in het hartje van Brugge. Bruisend comfortabel - cozy en trendy zijn de kenmerken die u terug vindt in deze woonst.
Perfect voor jong persoon! Gelegen aan de achterkant van het gebouw en halverwege
de Ezelstraat.
Indeling: woonkamer met warm getinte houten vloer, recente luxe Dovy keuken met
tegelvloer, badkamer met grote inloopdouche, toilet en meubel met enkele lavabo en
een ruime slaapkamer.
€20.00 Voorschot waterverbruik!
Beschikbaar op 15 juli 2017.
690 €
05/53534
VERHUURD
Klassevol nieuwbouw appartement met 2 kamers en 2 terrassen te huur in Torhout. Wie
kwaliteit en comfort hoog in het vaandel draagt zal zich hier zeker thuis voelen. Waag uw
kans en maak snel een afspraak. Lift aanwezig - videofoon - geen syndickosten! Ideaal
voor jong en oud!
Indeling: inkom, woonruimte met aanpalend terras en open ingericht keuken, wasplaats/
bergruimte, afzonderlijk toilet met wastafel, mooie badkamer met ruime inloopdouche,
2 slaapkamers (10 m² & 9 m²) met aanpalend ruim terras (+- 15 m²) en voor uw gemak
nog 1 achterliggende autostandplaats.
Onmiddellijk vrij!
590 €
05/53620
VERHUURD
Dit ruim en goed onderhouden appartement geeft de juiste balans tussen comfort,
ruimte en praktische ligging. Gelegen net buiten het centrum nabij Scheepsdalebrug,
diverse winkels en op 2 km van AZ Sint-Jan te Brugge/ Sint-Pieters.
Bestaande uit een inkom, ruime living met veel lichtinval en half ingerichte keuken, 2
slaapkamers (slaapkamer + bureel), badkamer met ligbad, lavabo en toilet, wasplaats,
ruim en zuidgericht terras met perkjes en een aangrenzende grote berging.
Kosten : + € 20 forfait algemene delen.
Vrij vanaf 1 augustus 2017.
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935 €
05/53667
VERHUURD
Ruime moderne en recent vernieuwde gelijkvloers woning met zonnige aangelegde tuin
gelegen in een rustige doodlopende straat doch in de nabijheid van het openbaar
vervoer en alle invalswegen in Loppem. Duurzaam gerenoveerd, overal
inbouwverlichting, vloerverwarming, draai- en kantelramen en zeer energiezuinig. Een
prachtige opportuniteit voor wie van luxe houdt!
Indeling: inkomhal met afzonderlijk toilet, ruime heldere woonkamer, moderne
ingerichte keuken met toegang tot terras, tuin en de garage waar u de wasmachine kan
aansluiten. 3 slaapkamers waarvan 2 grote en 1 kleinere kamer, badkamer met
inloopdouche, wastafel met meubel en een wandradiator, nachthal. De mooi
aangelegde tuin met terras is zongericht en is voorzien van een tuinhuis met betonvloer
en verlichting. Kortom een niet te missen aanbod!
640 €
05/53714
VERHUURD
Hedendaags hoogwaardig afgewerkt 2-slaapkamer dakappartement, op 200 m van de
Brugse markt en met zicht op het belfort. Hier zal u zeker in alle comfort kunnen
genieten van alle modaliteiten die de binnenstad te bieden heeft. Op wandelafstand van
de twee grootste winkelstraten. Epc opgemaakt voor dakisolatie + centrale ligging doch
geen lawaai binnen + lift aanwezig (gaat van -1 tot +4) + voorzien van verlichting =
comfortabel wonen op een droomlocatie.
Indeling: een inkom met vestiairekast en afz. toilet met wastafel, zeer ruime en heldere
woonruimte met parketvloer en geriefelijke inloopkast, volledig ingerichte keuken met
balkon/ terras, 2 slaapkamers, badkamer met ligbad/ douche, meubel met wastafel,
spiegel + aansl. wasmachine en een ruim private kelder.
Kosten: €40 euro minuterie & onderhoud lift. Onmiddellijk vrij!
675 €
05/53783
VERHUURD
Gerenoveerde half-open bebouwing in een aangename woonwijk te Beveren
deelgemeente van Roeselare. Deze opgefriste woning is instapklaar, ruim, lichtrijk en
vlot bereikbaar. Nabij buurtwinkels, bus + scholen en snelweg op 2.9 km. Nog in
afwerkingsfase: cv (airco/ warmtepompen) op het gelijkvloers en boven, verwijderen
van kachel in woonkamer, plaatsen van pvc schrijnwerk met HR-glas. Epc waarde van
VOOR renovatie (dakisolatie, vernieuwde ramen en - verwarming).
Indeling: inkom met trap, lichtrijke living met nieuwe open keuken, berging/ wasplaats,
nachthal, nieuwe badkamer met douche, toilet, meubel, lavabo + spiegelkast, 3
slaapkamers, zeer ruime geïsoleerde zolder, Aanpalende garage met oprit, tuin, terras
en zeer geriefelijke bergruimte.
695 €
05/53880
VERHUURD
Geniet van het comfort van deze woning gelegen in het centrum van Brugge. Praktische
ligging tussen de Gentpoort en Katelijnepoort, op wandelafstand van winkels, openbaar
vervoer, etc....
Bestaande uit een inkom/bureel, ruime lichtrijke living, volledig ingerichte keuken met
berging & voorziening wasmachine, 2 slaapkamers, badkamer met ligbad, douche &
toilet, een zongericht terras en ruime afgesloten tuin (+/- 45 m²) met tuinhuisje.
Vrij op 1 augustus 2017!

720 €
05/53892
VERHUURD
Vernieuwd instapklaar en ruim dakappartement op een prachtige ligging in het centrum
van Brugge, vlakbij het Begijnhof en het Minnewater. Zeer grondige en kwalitatieve
renovatie. Station, scholen, openbaar vervoer op wandelafstand. Een unieke kans voor
wie in alle comfort wil genieten van de Brugse binnenstad - 110 m² woonplezier - een
bezoekje waard!
Voldoende parkeergelegenheid in de buurt!
Bestaande uit een inkom, ruime en lichtrijke living, keuken met nieuwe toestellen, afz.
hangtoilet met wastafel, 2 ruime slaapkamers, vernieuwde badkamer met douche +
badkamermeubel en 2 bergingen.
Vrij op 1 augustus 2017.
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38 €
05/54039
VERHUURD
Ruime fietsenberging te Sint-Kruis, tussen de Maalse Steenweg en de Moerkerkse
Steenweg.
Er is tevens voldoende ruimte voor het opslaan van allerlei zaken. Veilig uw fiets
stationeren kan hier!
Afmetingen: 1,63 m op 5,15 m= 8,39 m²
Vrij op 15 augustus 2017.

100 €
05/54041
VERHUURD
Nabij de Ganzenstraat en Albert Rodenbachstraat te Oostkamp vinden we deze
dubbele garagebox terug. Vooraan is er 1 gemeenschappelijke poort en daar
achterliggend vindt men de box terug voorzien van een sectionale poort.
Zelf wanneer er 2 auto's in de garage staan is er nog meer dan voldoende ruimte voor
het opslaan van allerlei zaken zoals bijvoorbeeld fietsen. Veilig uw wagen stationeren
kan hier!
Verlichting en stopcontact aanwezig!
.
Afmeting garage: 8 m x 6 m= 48 m²
Afmeting poort: h. 2 m br, 2,7 m
+ €10.00 voorschot electriciteitsverbruik.
30 €
05/54088
VERHUURD
Nabij de Ganzenstraat en Albert Rodenbachstraat te Oostkamp vinden we deze carport
terug. Vooraan is er 1 gemeenschappelijke poort en daar achterliggend vindt men de
overdekte autostaanplaats terug.
Veilig uw wagen stationeren kan hier!
Stopcontact aanwezig!
+ €10.00 voorschot electriciteit.
Onmiddellijk vrij!

30 €
05/54090
VERHUURD
Nabij de Ganzenstraat en Albert Rodenbachstraat te Oostkamp vinden we deze carport
terug. Vooraan is er 1 gemeenschappelijke poort en daar achterliggend vindt men de
overdekte autostaanplaats terug.
Veilig uw wagen stationeren kan hier!
Stopcontact aanwezig!
+ €10.00 voorschot electriciteit.
Onmiddellijk vrij!

950 €
05/54096
VERHUURD
Vernieuwde, landelijk gelegen alleenstaande woning te huur in Oostkerke. Dit is op en
top genieten van de warmte en uitstraling in het huis en bij mooi weer vertoeven in de
onderhoudsvriendelijke aangelegde zonovergoten grote tuin. Het pittoreske Oostkerke
ligt heel centraal: 3 km van Damme, 7 km van het bruisende Knokke, 5 km van het
charmante winkelstadje Sluis en 10 km van het historische Brugge.
Indeling: inkom met gastentoilet, leefruimte in 2 delen met hoge plafonds & prachtige
schouw met houtkachel, volledig ingerichte keuken, 2 badkamers, 3 grote slaapkamers,
berging/ wasplaats, nachthal, zolderruimte, omliggende zuidgerichte tuin met tuinhuis en
gezellig terras. Via de lange oprit komt u bij de aanpalende garage (dubbele poort
opendraaiend naar buiten) en de carport. Vrij op 1 juli 2017.
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950 €
05/54097
VERHUURD
Vernieuwde, landelijk gelegen villa te huur in Oostkerke. Dit is op en top genieten van
de warmte en uitstraling in het huis en bij mooi weer vertoeven in de
onderhoudsvriendelijke aangelegde zonovergoten grote tuin. Het pittoreske Oostkerke
ligt heel centraal: 3 km van Damme, 7 km van het bruisende Knokke, 5 km van het
charmante winkelstadje Sluis en 10 km van het historische Brugge.
Indeling: inkom met gastentoilet, leefruimte in 2 delen met hoge plafonds & prachtige
schouw met houtkachel, volledig ingerichte keuken, 2 badkamers, 3 grote slaapkamers,
berging/ wasplaats, nachthal, zolderruimte, omliggende zuidgerichte tuin met tuinhuis en
gezellig terras. Via de lange oprit komt u bij de aanpalende garage (dubbele poort
opendraaiend naar buiten) en de carport.
765 €
05/54104
VERHUURD
Deze ruime koppelwoning met 3 slaapkamers en 2 garages is ideaal en rustig gelegen
in Sint-Andries. De woonst ligt op fietsafstand van het centrum van Brugge en heeft
tevens een vlotte verbinding naar Expresweg, autosnelweg en AZ Sint-Jan ziekenhuis.
Bestaande uit een inkom met gastentoilet, een ruime living, ingerichte keuken met veel
bergruimte, extra berging, veranda met toegang tot het terras, zuidgerichte tuin, 2
garages met lange oprit, 3 ruime slaapkamers, geriefelijke badkamer en een ruime
zolder.
Vrij vanaf 1 september 2017
485 €
05/54110
VERHUURD
Dit éénslaapkamerappartement bevindt zich in één van de rustigste buurten van de
Brugse binnenstad. Een uitstekende combinatie van een centrale ligging en rust. Voor
de liefhebbers van de Brugse historiek is de nabijheid van de Augustijnenrei een
pluspunt.
Bestaande uit een living, ingerichte keuken met gasfornuis, oven en dampkap, 1
slaapkamer, badkamer met zitbad, enkele lavabo en toilet, gemeenschappelijke kelder
en gemeenschappelijke fietsenstalling.
Vrij vanaf 1 september 2017
725 €
05/54136
VERHUURD
Hedendaagse stadswoning met 2 kamers en terras op een centrale ligging in Brugge.
Deze woning is perfect instapklaar. Men geniet voluit van het daglicht in iedere kamer
door de hoekligging. Energiezuinig, moderne en comfortabel wonen doe je hier! Aarzel
niet om dit pand te ontdekken.
Bestaande uit: inkom met gastentoilet, heldere living met toegang tot het terrasje,
open modern ingerichte keuken, trappenhal, 2 ruime slaapkamers, badkamer met
douche, toilet & wastafel, berging met voorziening wasmachine en een ruime zeer
praktische zolder.
Vrij vanaf 1 september 2017
515 €
05/54149
VERHUURD
Gemeubeld gelijkvloersappartement in het centrum van Brugge te huur. Zoekt u een
betaalbare - gemeubelde woonst dan heb je dit nu gevonden. Van Katelijne- naar
Gentpoortstraat, de eerste verbinding van het stadscentrum naar de Gentpoort en
kruising met Nieuwe Gentweg vindt u het appartement terug. Uitstekende locatie voor
wie van de Brugse binnenstad houdt!
Bestaande uit: ruime living met open half ingerichte keuken, afzonderlijk toilet, grote
slaapkamer met inbouwkasten, badkamer met douche, dubbele lavabo en aansluiting
voor uw wasmachine.
€30,00 Voorschot waterverbruik, GEEN algemene kosten!
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700 €
05/54162
VERHUURD
Dit ruim en volledig vernieuwd 2-slaapkamerappartement met kwalitatieve afwerking is
rustig en residentieel gelegen in Kristus-Koning, vlakbij het centrum van Brugge. De
instapklare & zongerichte woongelegenheid met uniek zicht op het Visartpark is ideaal
gelegen vlakbij 't Stil Ende, supermarkt, winkels, fitness en openbaar vervoer. Er is
tevens een vlotte verbinding naar de expresweg en het AZ Sint-Jan ziekenhuis.
Bestaande uit een inkom met gastentoilet, berging met voorziening wasmachine, living
met parketvloer en zicht op het Visartpark, ingerichte keuken, 2 slaapkamers waarvan 1
met balkon, badkamer met ligbad/ douche, lavabo en meubel, privé kelder en gem.
fietsenberging. Kosten: €30 forfait onderhoud algemene delen & lift.
Epc opgemaakt vóór de renovatiewerken!
Vrij 1augustus 2017.
560 €
05/54183
VERHUURD
Charmant appartement met 2 kamers, tuin en garage te huur in Assebroek.De locatie is
zeer praktisch, dichtbij winkels, openbaar vervoer, AZ Sint-Lucas ziekenhuis, scholen
en het centrum Brugge. Perfect voor wie op zoek is naar een geriefelijke woonst met
veel buitenruimte! Kleinschalig gebouw (1 bovenbuur) en geen syndickosten!
Indeling: gemeenschappelijke inkomhal, lichtrijke woonkamer, deels ingerichte keuken,
nachthal met inbouwkast, 2 slaapkamer (11 m² & 13 m²), badkamer met enkele
wastafel, toilet & douche, onderliggende ruime garage met extra bergruimte &
aansluiting voor wasmachine, terras en een volledig afgesloten ruime zuidgerichte tuin.
Onmiddellijk beschikbaar!
480 €
05/54193
VERHUURD
Charmant gelijkvloers appartement met ruim terras en garage op een zeer goede
ligging in de dorpskern van Sijsele. Vlakbij scholen, openbaar vervoer, winkels en vlot
bereikbaar. Betaalbaar wonen in een zeer aangename omgeving en een plaats waar
men zich thuis voelt! Net, efficiënt en betaalbaar wonen!
Bestaande uit een inkom, gezellige living, keuken met veel bergruimte, 2 kamer
vooraan en 2 kamers achteraan, afzonderlijk toilet, badkamer met zitbad en wastafel,
wasplaats, buitenberging, een mooi en aangenaam terras met bloemenperkjes, via
terras komt men bij de zeer ruime bergruimte (+/- 40 m²) die aansluit aan de
gemeenschappelijke garage.
975 €
05/54232
VERHUURD
Oogstrelende alleenstaande woning met 4 kamers, tuin en garage te huur in Loppem.
Een villawijk die u alle rust biedt op een makkelijk bereikbare ligging en in een
kindvriendelijke buurt. Een echte aanrader voor wie comfortabel en energiezuinig wenst
te wonen!
Indeling: inkom met gastentoilet, zeer ruime living met veel lichtinval, ingerichte keuken
& eethoek met zicht op de tuin, wasplaats/ berging met douche die toegang verleent tot
de tuin en garage, nachthal met afzonderlijk toilet, ruime badkamer met ligbad/ douche,
groot meubel & dubbele wastafel, 4 slaapkamers, zolderruimte, geriefelijke garage met
sectionale poort, kelderruimte, parkeerplaats voor 2 wagens op de oprit en een
onderhoudsvriendelijke, grote tuin!
975 €
05/54248
VERHUURD
Recente ruime woning met 4 kamers, dubbele garage en grote tuin te huur in
Assebroek. De woning heeft de juiste spirit en lichtrijke woonsfeer waar u naar op zoek
bent! Laat deze kans niet aan u voorbij gaan! Energiezuinig en efficiënt wonen!
Indeling: inkomhal met gastentoilet, living met veel lichtinval, ingerichte ruime keuken
met zicht en toegang tot de tuin en het terras, berging/ wasruimte, nachthal, badkamer
met ligbad/ douche, toilet & wastafel, 4 slaapkamers, 2 zolderruimtes (1 boven de
garages en 1 boven de kamers), Volledig afgesloten tuin met terras (voorzien van een
zonneluifel), het tuinhuis achteraan is ideaal voor het stallen van fietsen, tuingerief, etc.
De dubbele garage met sectionale poorten en de ruime oprit ervoor levert u extra
parkeerplaats. Vrij op 1 september 2017!
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800 €
05/54258
VERHUURD
Hoogwaardig afgewerkte nieuwbouwwoning in Elverdinge te huur. Zijweg van de
Veurnseweg en de verbindingsweg tussen Elverdinge en Boezinge. Vlotte verbinding
met de Noorderring, Ieper en/of de A19 en met Veurne en/of Diksmuide. Vlakbij is er
een bakkerij, beenhouwerij, dagbladhandel,..etc. Juiste prijs-kwaliteit en zeer
energiezuinig met een gegarandeerd woonplezier! Gelijkvloers voorzien van
vloerverwarming.
Indeling: inkomhal met een apart toilet, een ruime leefruimte met open modern
geïnstalleerde keuken met eiland, trappenhal, 3 slaapkamers (1 ervan met dressing),
ruime volledig ingerichte badkamer, garage met sectionale poort, een grote zolder en
een zuid-gericht onderhoudsvriendelijke tuin met tuinhuis (licht en stopcontact
aanwezig).
590 €
05/54281
VERHUURD
Dit ruim appartement met garage heeft een rustige ligging in Sint-Kruis Brugge. De
woonst heeft een praktische indeling en veel lichtinval. Ideaal voor jong koppel.
Bestaande uit een inkom met toilet, ruime lichtrijke living, keuken met aanpalend balkon/
terras, 1 grote berging (8 m²) aanpalend aan de keuken (kan dienen als slaap- of
hobbykamer) 2 ruime slaapkamers (13 m² en 15 m²), badkamer met ligbad en een
achterliggende garagebox.
Kosten: €30.00 forfait algemene delen
Onmiddellijk vrij !
800 €
05/54304
VERHUURD
Recent vernieuwde ruime woning met terras en tuin te huur in het centrum van
Sint-Kruis/ Brugge. Een hoog wooncomfort in een interessante prijsklasse op een
centrale ligging vlakbij diverse winkels en openbaar vervoer. Wees er snel bij = valt in
de smaak bij menig publiek!
Bestaande uit een inkom, ruime & lichtrijke living, moderne & recente keuken, ruime
berging/ wasplaats, afzonderlijk toilet met wastafel, ruime kelder, trappenhal, 3
slaapkamers (6 m², 12 m² & 20 m²), recente gerieflijke badkamer met inloopdouche
(regensproeier), meubel met dubbele wastafel & toilet en een zeer ruime zolder. De
oprit en tuin bereikbaar via de Blauwkasteelweg. Verzorgde en onderhoudsvriendelijke
tuin met tuinhuis en aangenaam terras gedeelte. Distributie - en internet verbinding in
iedere kamer. Gerenoveerd in 2015. Vrij vanaf 1 oktober 2017.
695 €
05/54329
VERHUURD
Deze verrassend ruime rijwoning is centraal gelegen in Brugge op 100 meter van de
markt en diverse winkelstraten. Het houten gebinte in de living en in de slaapkamer
geven de woning een extra welkom gevoel. Kortom de ideale woning voor u !
Bestaande uit een ruime inkom, ruime gezellige living, volledig ingerichte keuken,
wasruimte, zeer ruime kelder, terras +/- 4m², 2 slaapkamers, bureel, badkamer met
ligbad, lavabo en toilet op de 1ste verdieping en een tweede badkamer met douche,
lavabo en toilet op de 2e verdieping.
Mogelijkheid tot bijhuren ondergrondse parkeerplaats à € 66 / mnd
Onmiddellijk vrij !
665 €
05/54331
VERHUURD
Prachtig 2-slaapkamer appartement te huur langs de Steenkaai in Sint-Pieters/ Brugge.
Wonen aan het water met zicht op kanaal Brugge - Oostende met prachtige fiets- en
wandelroutes. Het openbaar vervoer, winkels, scholen en expresweg in directe
nabijheid, stadskern op wandelafstand. Kortom een unieke combinatie van sfeer,
ligging en comfort! Lift aanwezig! Energiezuinig!
Indeling: inkom met gastentoilet, lichtrijke & ruime living, volledig ingerichte keuken,
badkamer met ligbad, wastafel en toilet, 2 bergruimtes en zonnig ruim terras met zicht
op het kanaal!
€100.00 Voorschot syndic, algemene delen en waterverbruik.
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80 €
05/54360
VERHUURD
Garagebox met uitstekende en centrale ligging in het centrum van Brugge vlakbij de
Coupure te huur. Ideaal voor buurtbewoners van de Ganzenstraat, Hooistraat,
Predikherenrei en verder, die een veilige plek zoeken voor hun wagen, tweede wagen
of motor.
Bescherm uw voertuig tegen de weerselementen en schade.
Gelegen in garagecomplex met veel manoeuvreerruimte.
Poort hoogte: 1.80m & poort breedte: 2.12m.
De garage wordt voorzien van een nieuwe vloer en de poort werd herschilderd!
575 €
05/54361
VERHUURD
Hedendaags en cozy appartement te huur gelegen langs een invalsweg naar en in het
centrum van Brugge, op een 500 m van de Grote Markt. Dichtbij diverse winkels en
openbaar vervoer. Ideaal voor wie liefhebber is van een kwalitatieve strakke en
moderne afwerking.
Bestaande uit een living met open ingerichte keuken, 1 slaapkamer met aanpalende
dressing met inbouwkast en een badkamer met inloopdouche. Er is ook een
gemeenschappelijke fietsenberging.
Kosten: €20 euro algemene delen & voorschot water.
Geen syndickosten!
750 €
05/54372
VERHUURD
Authentieke ruime hoekwoning met 4 kamers, stadsterras en garage te huur in het
hartje van Brugge. Deze woonst biedt u alle rust op een makkelijk bereikbare ligging
tussen Oude - en Nieuwe Gentweg, vlakbij winkels, scholen, parkeergelegenheid, K.
Astridpark en de ring rond Brugge.
Indeling: woonkamer, half open keuken met veel ruimte, afzonderlijk toilet, ruime kelder,
trappenhal, 4 slaapkamers (6 m², 9 m², 13 m², 14 m²), badkamer met ligbad/ douche,
lavabo, toilet & aansluiting wasmachine, via de keuken bereikt men het ruim terras met
toegang naar de garage.

975 €
05/54373
VERHUURD
Recente ruime woning met 4 kamers, dubbele garage en grote tuin te huur in
Assebroek. De woning heeft de juiste spirit en lichtrijke woonsfeer waar u naar op zoek
bent! Laat deze kans niet aan u voorbij gaan! Energiezuinig en efficiënt wonen!
Indeling: inkomhal met gastentoilet, living met veel lichtinval, ingerichte ruime keuken
met zicht en toegang tot de tuin en het terras, berging/ wasruimte, nachthal, badkamer
met ligbad/ douche, toilet & wastafel, 4 slaapkamers, 2 zolderruimtes (1 boven de
garages en 1 boven de kamers), Volledig afgesloten tuin met terras (voorzien van een
zonneluifel), het tuinhuis achteraan is ideaal voor het stallen van fietsen, tuingerief, etc.
De dubbele garage met sectionale poorten en de ruime oprit ervoor levert u extra
parkeerplaats. Vrij op 1 september 2017!
875 €
05/54375
VERHUURD
Aantrekkelijk en ruim duplexappartement met 3 kamers en een zeer royaal terras op
een boogscheut van het centrum Brugge te Sint-Andries. Uitstekende ligging en een
prachtige indeling. Perfect voor wie luxe, comfort, ruimte en zonnig TOP-TERRAS
zoekt! Een pittig aanbod die je niet zomaar voorbij kan laten gaan! Geen syndickosten
en kleinschalig gebouw.
Indeling: private inkom, ruime living met aanpalend groot terras 60 m², ingerichte
keuken met aparte eetruimte en aanpalend terras met uitkijk op de straatkant, 3
slaapkamers ( 12 m², 12 m², 20 m²), 2 badkamers (1 met douche en 1 met ligbad/
douche), 2 afzonderlijke toiletten, wasplaats, ruime kelder, nette zolderruimte en een
achterliggende autostaanplaats. Vloerverwarming en een centraal stofzuigsysteem
aanwezig!
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975 €
05/54376
VERHUURD
Oogstrelende alleenstaande woning met 4 kamers, tuin en garage te huur in Loppem.
Een villawijk die u alle rust biedt op een makkelijk bereikbare ligging en in een
kindvriendelijke buurt. Een echte aanrader voor wie comfortabel en energiezuinig wenst
te wonen!
Indeling: inkom met gastentoilet, zeer ruime living met veel lichtinval, ingerichte keuken
& eethoek met zicht op de tuin, wasplaats/ berging met douche die toegang verleent tot
de tuin en garage, nachthal met afzonderlijk toilet, ruime badkamer met ligbad/ douche,
groot meubel & dubbele wastafel, 4 slaapkamers, zolderruimte, geriefelijke garage met
sectionale poort, kelderruimte, parkeerplaats voor 2 wagens op de oprit en een
onderhoudsvriendelijke, grote tuin!
649 €
05/54420
VERHUURD
Geniet volop van het bruisende stadsleven in dit (gemeubeld of ongemeubeld)
duplex-appartement gelegen in een rustige straat van Brugge. Zijn ruime leefruimte en
aangenaam terras kan u ongetwijfeld verleiden om voor deze nieuwe woonst te kiezen.
Bestaande uit een inkom, living van 43 m², ingerichte keuken met eetplaats, 2
slaapkamers, 2 badkamers waarvan 1 met bad en 1 met douche en toilet, zonnig terras
van 7 m²
Onmiddellijk vrij !

75 €
05/54421
VERHUURD
Garagebox te huur in Assebroek/ Sint-Kruis, vlakbij Glanshaverstraat, Sint-Kruisstraat
en het kruispunt Bossuytlaan en Vossensteert.
Een nette box voor wie een veilige plek zoekt voor z'n wagen of motorvoertuig.
Bescherm uw voertuig tegen de weerselementen en schade. Er is voldoende
manoeuvreerruimte.
Oppervlakte: 16 m².
Vrij vanaf 1 oktober 2017.

250 €
05/54434
VERHUURD
Zeer ruime garage te huur in het centrum van Brugge, op wandelafstand van het
Koningin Astridpark. Met een opp. van 59 m² hebt u oneindig veel mogelijkheden.
Mogelijkheid om diverse voertuigen te stationeren en/ of diverse materialen te
stockeren!
De ruimte is voorzien van verlichting met timers.
Afmetingen:
1ste deel: 11.16 x 3= 33.48 m²
2de deel: 3.26 x 9.29= 29.34 m²
Tot. opp. +/- 62.82 m²
540 €
05/54617
VERHUURD
Dit ruim en instapklaar 3-slaapkamerappartement met uniek zicht op de Damse Vaart is
rustig gelegen in het pittoreske Damme.
Bestaande uit een inkom, living , 3 slaapkamers, toilet, badkamer met ligbad, 2
bergingen, terras en fietsenberging.
Onmiddellijk vrij !
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42 €
05/54655
VERHUURD
Deze garagebox ligt in een garagecomplex in de Ronsaardbekestraat, dichtbij de ring
rond Brugge en de Krakelebrug. Een veilig onderdak voor uw wagen aan een zeer
democratische prijs ! Er is voldoende manoeuvreerruimte voor de garage.
Onmiddellijk vrij !

42 €
05/54656
VERHUURD
Deze garagebox ligt in een garagecomplex in de Ronsaardbekestraat, dichtbij de ring
rond Brugge en de Krakelebrug. Een veilig onderdak voor uw wagen aan een zeer
democratische prijs ! Er is voldoende manoeuvreerruimte voor de garage.
Onmiddellijk vrij !

42 €
05/54657
VERHUURD
Deze garagebox ligt in een garagecomplex in de Ronsaardbekestraat, dichtbij de ring
rond Brugge en de Krakelebrug. Een veilig onderdak voor uw wagen aan een zeer
democratische prijs ! Er is voldoende manoeuvreerruimte voor de garage.
Onmiddellijk vrij !

45 €
05/54658
VERHUURD
Deze garagebox ligt in een garagecomplex in de Ronsaardbekestraat, dichtbij de ring
rond Brugge en de Krakelebrug. Een veilig onderdak voor uw wagen aan een zeer
democratische prijs ! Er is voldoende manoeuvreerruimte voor de garage.
Onmiddellijk vrij !
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