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

Een selectie van onze verkochte panden.
240.000 €
04/37471
VERKOCHT
Dit handelspand met typische Brugse trapgevel en woongelegenheid heeft een
interessante ligging aan het Sint-Jansplein in het centrum van Brugge, vlakbij een
school en de stadsschouwburg. Momenteel uitgebaat als krantenzaak.
Bestaande uit een handelsruimte, bureel, kelder en toilet.
Op de eerste verdieping vinden we 2 grote kamers en de tweede verdieping omvat nog
een zeer ruime kamer.
Oppervlakte : 46 m²

150.000 €
04/38193
VERKOCHT
Dit ruim woonhuis met 4 slaapkamers is centraal gelegen in Wenduine, vlakbij de
zeedijk, diverse winkels, scholen, openbaar vervoer en de markt. Het op te frissen pand
met veel lichtinval is ideaal als kangoeroewoning.
Bestaande uit : een inkom, 2 livings, 2 keukens, 4 slaapkamers, 2 badkamers, 3
toiletten en een terras.

475.000 €
04/38285
VERKOCHT
Deze ruime zuidgerichte luxueuze villa is zeer rustig gelegen in een residentiele wijk
van St-Kruis. De instapklare & zeer energiezuinige woonst is volledig afgewerkt met
kwalitatieve materialen en heeft met een tuin-jacuzzi, wellness- relaxruimte alle comfort
en luxe in huis voor de echte levensgenieters. Vernieuwd in 2012 - zeer laag verbruik zonnepanelen. Bestaande uit een inkom met vestiaire, ruime en lichtrijke living met
open haard & parket, volledig ingerichte moderne keuken, berging met toegang naar de
tuin, 3 slaapkamers, badkamer met douche & ligbad + jetstreams, garage met
electrische poort en voorziening wasmachine, 3 autostandplaatsen, ruim terras met
automatische luifel met verlichting, tuin met douche, bubbelbad en afzonderlijke
ontspanningsruimte met infraroodsauna. Opp: 600m²
149.550 €
04/38329
VERKOCHT
Deze gezellige woning met ruim terras en stadstuintje heeft een interessante ligging in
Sint-Andries, langs een invalsweg naar het centrum van Brugge. Vlakbij diverse winkels,
supermarkt en met vlotte verbinding naar de expresweg. Zeker ook interessant als
vastgoedbelegging ! Ramen, leidingen en riolering vernieuwd - dak geisoleerd !
Bestaande uit een inkom, living, ingerichte keuken, berging, zeer ruim terras met
border, 2 slaapkamers, badkamer met ligbad, vaste trap naar geisoleerde zolder
(mogelijkheid 3e kamer ).
Mogelijkheid tot huren van garage op 500 meter van de woning
Oppervlakte : 85 m²

375.000 €
04/38406
VERKOCHT
Deze ruime en vernieuwde halfopen bebouwing met atelier is zeer rustig gelegen
vlakbij het centrum van Brugge. De ideale opportuniteit voor een (jonge) zelfstandige
die op zoek is naar een instapklaar pand met werkplaats en/of opslagruimte. Vlotte
verbinding centrum Brugge en E40.
Bestaande uit een inkom met vestiaire en gastentoilet, bureel, ruime lichtrijke living,
volledig ingerichte keuken, veranda, kelder, terras, tuin, ruime atelier ( 175 m² ) met 3
poorten en toegankelijk voor een lichte vrachtwagen, badkamer met ligbad & douche
combi, lavabo en toilet, 4 ruime slaapkamers waarvan 1 met lavabo en 1 met
inbouwkasten, zolder.
Oppervlakte : 600 m²
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210.000 €
04/38567
VERKOCHT
Dit modern, comfortabel en lichtrijk 1-slaapkamerappartement in Sint-Kruis is goed en
rustig gelegen net buiten het centrum van Brugge en dichtbij de ring.
Bestaande uit een inkom met gastentoilet, lichtrijk living met open ingerichte keuken, 1
slaapkamer met aanpalende badkamer met douche, badkamermeubel met wastafel en
voorziening wasmachine, berging, privé kelder, terras en tuin.

249.500 €
04/38755
VERKOCHT
Deze instapklare woning met garage en zuidgerichte tuin heeft een interessante ligging
in Assebroek, vlakbij het centrum van Brugge en op wandelafstand van diverse winkels.
Sanitair en keuken zijn vernieuwd in 2010.
Bestaande uit een inkom, living, keuken, berging, kelder, badkamer met douche, toilet,
terras, ruime zuidgerichte tuin en garage, 3 slaapkamers en zolder.
Laag beschrijf mogelijk
Oppervlakte : 199 m²

595.000 €
04/38790
VERKOCHT
Deze opbrengsteigendom met 3 instapklare, energiezuinige en moderne
wooneenheden is zeer rustig gelegen in Stalhille, een deelgemeente van Jabbeke. Het
gelijkvloersappartement met 2 slaapkamers en zuidgericht terras en de 2
duplex-appartementen met 3 slaapkamers zijn afgewerkt met kwalitatieve materialen en
voorzien van alle modern comfort. Iedere woongelegenheid heeft een private inkom,
ruime lichtrijke living, volledig ingerichte keuken, badkamer met douche, en berging.
Er is tevens de mogelijkheid tot het bijkopen van 3 carports met berging op de
achterliggende binneplaats met groen zone.
Een ideale vastgoedbelegging met een netto rendement van 3 %.
379.000 €
04/38853
VERKOCHT
Deze ruime villa met grote zuidgerichte tuin is zeer rustig doch centraal gelegen vlakbij
het centrum van Zerkegem (Jabbeke). De zonnepanelen, zonneboiler en de
uitstekende kwalitatieve afwerking zorgen voor een zeer energiezuinige en uiterst
comfortabele woonst. Er is ook een vlotte verbinding met de autosnelweg.
Bestaande uit een ruime inkom, living, volledig ingerichte keuken, 2 bergingen (waarvan
1 met wasplaats en douche ), garage, grote oprit met plaats voor 7 wagens, carport in
inox, terras, zeer ruime en zuidgerichte tuin, tuinhuis met grondwaterpomp en
loungeruimte, 4 slaapkamers, badkamer met ligbad dubbel wastafel en toilet, ruime
zolder. 380 Volt aanwezig
Oppervlakte : 935 m²
260.000 €
04/38880
VERKOCHT
Deze ruime en zuidgerichte koppelwoning is zeer goed en rustig gelegen in
Assebroek. Naast het hoofdgebouw is er ook nog een aanbouw met wasplaats,
werkplaats en 4 garages/opslagruimtes. Ideaal voor zelfstandige die een comfortabele
woonst zoekt met werk- en opslagruimte of iemand die wat extra ruimte nodig heeft
voor zijn of haar (creatieve) hobby of bezigheid. Zonnepanelen en zonneboiler
aanwezig ! Bestaande uit een inkom, leefruimte met eet- en zitplaats, ingerichte keuken,
veranda, handige koele berging onder de trap, 3 slaapkamers, badkamer met nieuwe
regendouche en wastafel, afzonderlijk toilet, zolder. Aanbouw met wasplaats (20 m²),
werkplaats (37 m²), berging, 4 garages/opslagruimtes (174 m²).
Grote vernieuwde oprit met plaats voor 5-tal wagens en afsluitbaar met hekken. Opp. :
500 m²
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275.000 €
04/38951
VERKOCHT
Deze landelijke woning met weiland is zeer rustig gelegen in Veldegem - Zedelgem en
is ideaal voor dierenliefhebbers. De indeling maakt dat deze woonst ook als
kangoeroewoning kan gebruikt worden.
Bestaande uit een inkom, 2 leefruimtes ( 30 + 26 m² ), 2 keukens, 2 veranda's, 2
bergingen met 1x voorziening wasmachine, garage, carport, terras, tuin met een
gedeelte bos, koterijen/schuurtjes, 4 slaapkamers waarvan 1 met inbouwkasten,
zolder.
Oppervlakte : 3896 m²
58.000 €
04/38959
VERKOCHT
Ruime garagebox gelegen in een garagecomplex in het centrum van Brugge.
Afmetingen : br: 2,70 m x l: 5,60
Poort : h: 2,00 m x br: 2,30 m
Oppervlakte : 15 m²

189.000 €
04/39088
VERKOCHT
Zeer ruime opslagplaats - magazijn goed gelegen in Ruddervoorde vlakvij de
autosnelweg. Vlot bereikbaar.
Bestaande uit een opslagplaats opgesplitst in 2 delen.
Deel 1 omvat een bureelruimte, sanitair blok en opslagplaats.
Deel 2 bestaat uit een een opslagruimte, bureel, keuken, douche, toilet en een
verwarmde opslagruimte.
Totale oppervlakte : 1006 m² - Bebouwd : +- 600 m²

285.000 €
04/39115
VERKOCHT
Deze alleenstaande woning is zeer rustig gelegen in Oedelem deelgemeente van
Beernem. Na een opfrisbeurt is deze karaktervolle woonst ideaal voor wie op zoek is
naar een landelijke leefervaring in een pand met veel buitenruimte of een interassante
investering.
Bestaande uit een grote oprit naar de woning met inkom, toilet, living met open
ingerichte keuken, bureel, 2 bergingen, 2 garages, terras, tuin met tuinhuis, 3
slaapkamers, badkamer met douche en toilet.
Oppervlakte : +- 2265 m²
140.000 €
04/39142
VERKOCHT
Deze gezellige 2-slaapkamerwoning is goed en rustig gelegen in het hartje Brugge,
dichtbij de Kruisvest en de ring.
Bestaande uit een inkom, gezellige living, keuken, grote en kleine slaapkamer,
badkamer met lavabo en douche, zolder, stadsterras en zonnig tuinje.
Mogelijkheid tot bijkopen van een garage aan 40.000 €
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19.500 €
04/39170
VERKOCHT
Gemakkelijk toegankelijke garagebox met bijhorende oprit gelegen te Male Sint-Kruis.
Oppervlakte : 6.50m x 2.70m = +- 18 m²
Poort: hoogte 2.25m breedte 2.67m
Gunstige verkoopprijs, ideaal als belegging!

245.000 €
04/39207
VERKOCHT
Dit te renoveren handelspand met woonst heeft een commerciele ligging in het centrum
van Brugge, tussen de Markt en de Langestraat.
Bestaande uit een winkelruimte op het gelijkvloers, opgesplitst in twee delen( 2 x 30 m²)
, keuken, toilet en koer bereikbaar via een zijingang. Op de eerste 1e verdieping is er
een badkamer, living, en 2 slaapkamers. Op de 2e verdieping is er ruimte voor 2 extra
kamers.
Oppervlakte : 117 m²

380.000 €
04/39219
VERKOCHT
Deze opbrengsteigendom met handelsgelijkvloers en 2 appartementen heeft een
goede ligging in de Langestraat in centrum Brugge. Een interessante investering met
gunstig rendement !
Bestaande uit een handelsgelijkvloers van 72 m² met winkelruimte, gang, bureel- of
stockageruimte, keuken, kelder, toilet en uitweg.
Appartement op de 1ste verdieping omvat een living, open keuken, slaapkamer,
badkamer met ligbad, terras.
Appartement op 2e verdieping omvat een living, open keuken, slaapkamer, badkamer
met ligbad.
159.500 €
04/39236
VERKOCHT
Dit comfortabel 3-slaapkamerappartement met garage is zeer rustig gelegen vlakbij het
centrum van Oostende en op 300 meter van de dijk. Ideaal voor wie een vaste
bewoning of tweede verblijf zoekt aan de Belgische kust.
Bestaande uit een inkom met inbraakwerende veiligheidsdeur, living met open haard,
open ingerichte keuken met alle toestellen en een vaatwas, 3 slaapkamers waarvan de
master voorzien is van een op maat gemaakte dressing, badkamer met ligbad, ruime
individuele kelder. Mogelijkheid tot terras. Dak vernieuwd in 2014 conform wetgeving &
tevens installatie nieuwe HR condensatieketel.
Garage met voorziening elektriciteit en water.
Lift vernieuwd in 2016.
475.000 €
04/39244
VERKOCHT
Prachtige en instapklare villa in Veldegem met zeer goede verbinding naar kust en
binnenland.
Bestaande uit: ruime oprit, inkom, lichtrijke living(54 m²) met inbouwcassette, volledig
ingerichte keuken met Miele-toestellen, wasplaats, koele berging, 4 slaapkamers,
badkamer met ligbad en douche, 2 toilleten, zolder, garage met electrische poort,
terras met elektrische zonneluifel en aangelegde tuin met tuinhuis.
Afgewerkt met kwaliteitsmaterialen.
Oppervlakte : 1831 m²
Mogelijkheid tot bijkopen aanpalend weiland 2457 m² aan € 25.000
4 / 10

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

Een selectie van onze verkochte panden.
247.500 €
04/39249
VERKOCHT
Smaakvolle, functionele instapklare 3-slaapkamer woning met tuin en terras.
Functioneel ingedeeld oa.: inkom, ruime leefruimte, praktische ingerichte keuken met
verandagedeelte, 2 badkamers met telkens een toilet, 1 ervan met inloopdouche en 1
met ligbad/douche, 3 slaapkamers (15m², 12m², 11m²) en zolderruimte (evt. extra
kamer of hobbyruimte). Buiten is er een terras met overdekt gedeelte, bergruimte en
een prachtige onderhouden tuin.
Oppervlakte : 134 m²
Mogelijkheid tot laag beschrijf !
Grijp uw kans voor het te laat is!!!
25.000 €
04/39305
VERKOCHT
Garagebox te koop te Sint-Kruis, voor uw comfort extra opslagplaats en/of voor uw
wagen op een veilige en overdekte locatie te stationeren.
Ideale inverstering met een gemakkelijke doorverhuur.
Er is een ru!ime zolderverdiep en voorzien van een handmatige poort.
afmetingen garage: 5 m (l) x 3 m (b)
afmetingen poort: 2 m (h) x 2,6 m (b)
Voor de snelle beslissers !

385.000 €
04/39344
VERKOCHT
Deze ruime villa met 4 slaapkamers, garage, terras en tuin is zeer rustig gelegen in een
doodlopende straat van een residentiele en kindvriendelijke woonwijk in Sint-Andries,
vlakbij Tillegembos en de Hermitagewijk. Tevens vlotte verbinding met expresweg en
het centrum van Brugge
Bestaande uit een inkom, ruime lichtrijk living, volledig ingerichte keuken met ruime
berging, wasplaats, strijkkamer, oprit voor 4 wagens, garage, terras, tuin, overloop met
grote inbouwkasten, 4 slaapkamers, studeer- of hobbykamer, 1 badkamer met
inloopdouche, wastafel, toilet en sauna en een 2e badkamer met douche en wastafel,
zolder. Wasmachine en toiletten aangesloten op regenwater.
Oppervlakte : 599 m²
240.000 €
04/39348
VERKOCHT
Instapklare en vaarklare woonboot met vaste ligplaats aan de Kolenkaai in Brugge. Een
unieke ligging met authentiek uitzicht en beperkt aantal ligplaatsen. Alle vergunningen
en certificaten zijn aanwezig.
Bestaande uit een stuurhut, kajuit, living met houten planken en 4-seizoensglas,
ingerichte keuken, 2 bergingen, ingerichte badkamer, polyvalente ruimte, lange gang
met dressing, 3 slaapkamers. Alle ruimtes zijn met elkaar verbonden Machinekamer
vooronder met 2 generatoren. Voorziening 8000 liter water - verwarming met hout- en
pelletkachel.
Oppervlakte : 38,81 x 5,08 = 200 m²

385.000 €
04/39360
VERKOCHT
Deze ruime alleenstaande woning met 4 slaapkamers, garage, terras en tuin is zeer
rustig gelegen in een doodlopende straat van een residentiele en kindvriendelijke
woonwijk in Sint-Andries, vlakbij Tillegembos en de Hermitagewijk. Tevens vlotte
verbinding met expresweg en het centrum van Brugge
Bestaande uit een inkom, ruime lichtrijk living, volledig ingerichte keuken met ruime
berging, wasplaats, strijkkamer, oprit voor 4 wagens, garage, terras, tuin, overloop met
grote inbouwkasten, 4 slaapkamers, studeer- of hobbykamer, 1 badkamer met
inloopdouche, wastafel, toilet en sauna en een 2e badkamer met douche en wastafel,
zolder. Wasmachine en toiletten aangesloten op regenwater.
Oppervlakte : 599 m²
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249.000 €
04/39387
VERKOCHT
Deze unieke en ruime 4-slaapkamer gezinswoning is rustig gelegen in het
Stubbekwartier, een aangename kindvriendelijke woonwijk net buiten het centrum van
Brugge. De volledig herschilderde woonst heeft veel lichtinval, een ruime praktische
indeling en een groot gezellig terras. Gunstige ligging vlakbij werfplein, Ezelpoort,
diverse winkels, supermarkt, bankkantoren....en met voldoende parkeermogelijkheid in
de onmiddellijke omgeving.
Bestaande uit een inkom, ruime lichtrijke living in parket, volledig ingerichte keuken,
badkamer met ligbad, wastafel en toilet, ruim terras ( 32 m² ) met stenen tuinhuis, 4
slaapkamers waarvan 1 met inbouwkast, handige doucheruimte met wastafel en toilet
op de 2e verdieping. Het terras is eenvoudig om te vormen tot grastuin !
Laag beschrijf mogelijk !
435.000 €
04/39414
VERKOCHT
Opbrengsteigendom met interessante ligging in het centrum van Brugge, vlakbij de
ring, diverse winkels, school en met een vlotte verbinding naar het station. De dubbele
rijwoning is thans ingedeeld en vergund met 9 studentenkamers.
Nr. 48 : omvat een inkom, traphal, gang met berging, overdekte binnenkoer, 5 kamers
met elk een badkamer met douche, wastafel & toilet. Nr. 50 : omvat een inkom, trap,
berging, gemeenschappelijke leefruimte, koertje, 5 kamers waarvan 2 met een wastafel
en 3 met badkamer met douche, wastafel en toilet.
Alle kamers zijn voorzien van distributie, internet en parlofoon.
Er is ook gemeenschappelijke fietsenberging.

299.000 €
04/39470
VERKOCHT
Deze ruime alleenstaande woning met garage en tuin is zeer rustig gelegen in een
residentiele wijk van Sint-Kruis Brugge, De op te frissen woonst ligt tevens dichtbij
winkels & scholen en heeft een vlotte verbinding naar het centrum van Brugge.
Bestaande uit een inkom, living, keuken, zeer ruime berging met voorziening
wasmachine en droogkast, kelder, veranda, garage, terras, tuin met tuinhuis, 3
slaapkamers, badkamer met ligbad, zolder.
Oppervlakte : 485 m²

135.000 €
04/39473
VERKOCHT
Dit duplexappartement met 3 slaapkamers is rustig gelegen nabij de ring van Brugge,
vlotte verbinding met de binnenstad en op wandelafstand van diverse buurtwinkels. Na
een opfrisbeurt is dit aangename woongelegenheid of een goede vastgoedinvestering.
Bestaande uit een inkom, living in 2 delen, keuken, 3 slaapkamers, badkamer met
douche, zolder, terras en een fietsenberging.

387.500 €
04/39487
VERKOCHT
Opbrengsteigendom met 2 appartementen, een studio en 2 garages op een
interessante ligging te Sint-Andries met vlotte verbinding naar het centrum van Brugge,
de ring en de expresweg.
Het gelijkvloers omvat een gemeenschappelijke inkom, 2 garages, een studio met
slaapkamer, badkamer, terras en tuin.
Elk van de 2 appartementen omvat een inkom, living ( 24 m² ), keuken, 2 slaapkamers,
badkamer, afzonderlijk toilet, balkon aan de voorzijde en een terras met berging aan de
achterzijde.
Het appartement op de 1ste verdieping is in goede staat, de studio en het 2e
appartement moeten gemoderniseerd worden.
Afzonderlijke tellers voor gas, water & elektriciteit !
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189.500 €
04/39516
VERKOCHT
Deze gezellige Brugse 2-slaapkamerwoning is rustig gelegen in het centrum van
Brugge, vlakbij de molens en het groen van de Kruisvest.
Bestaande uit een inkom, living, ingerichte keuken, berging, stadsterras, 2 slaapkamers,
badkamer met douche en een zolder.
Oppervlakte : 45 m²

435.000 €
04/39551
VERKOCHT
Ruime duo-woning, thans samengevoegd en vergund met 9 studentenkamers, doch
mogelijkheid tot opsplitsing in 2 eengezinswoningen ! Gelegen op een interessante
ligging in het centrum van Brugge, vlakbij de Gentpoort, de ring, diverse winkels, school
en met een vlotte verbinding naar het station.
Nr. 48 : omvat een inkom, traphal, gang met berging, overdekte binnenkoer, 5 kamers
met elk een badkamer met douche, wastafel & toilet. Nr. 50 : omvat een inkom, trap,
berging, gemeenschappelijke leefruimte, koertje, 5 kamers waarvan 2 met een wastafel
en 3 met badkamer met douche, wastafel en toilet.
Alle kamers zijn voorzien van distributie, internet en parlofoon.
Er is ook gemeenschappelijke fietsenberging.
198.000 €
04/39695
VERKOCHT
Dit volledig vernieuwd 2-slaapkamerappartement met ruime garage in het centrum van
St-Kruis is ideaal voor wie een energiezuinige en betaalbare woongelegenheid zoekt in
de rand van Brugge, als woonst of als investering. Uitstekend gelegen vlakbij de
winkels en modaliteiten van de Maalsesteenweg en met vlotte verbinding naar de ring
en het centrum van Brugge.
Bestaande uit een inkom, ruime lichtrijke living, volledig ingerichte keuken, 2
slaapkamers, kelder met berging.
Zeer ruime garage ( 6 x 3.45 ) met automatische poort, nutsvoorzieningen en
voorziening wasmachine en droogkast.
Gunstige epc-waarde ! Geen syndic !
Oppervlakte : 95 m²
30.000 €
04/39792
VERKOCHT
Garagebox met zeer goede ligging in het centrum van Brugge vlak naast het Astrid
park. Een unieke opportuniteit voor wie een gesloten garage zoekt in een buurt met een
schaars aanbod van privatieve garages, voor eigen gebruik of als investering. De ideale
bescherming van uw voertuig tegen de weerselementen en schade.
Voorzien van een dubbele poort, electriciteit en verlichting.
Afmetingen garage: linker zijde. 4,70m , rechter zijde 3,90m en breedte 3.20m.
Afmetingen poort: 1.82 m hoogte en 3.10 m breedte.
Oppervlakte : 13,33 m²
IDEALE INVESTERING!
395.000 €
04/39796
VERKOCHT
Deze unieke & karaktervolle alleenstaande woning met ruime garage en tuin is rustig
gelegen in een residentiele woonwijk van Dudzele. Ideaal voor wie een ruime,
instapklare & comfortabele droomwoning zoekt tussen het historische Brugge met al
zijn modaliteiten en de kust. Vlot bereikbaar en een goede verbinding naar Brugge ( op
3 km ) en Knokke via de N376.
Bestaande uit een voortuintje, inkom met vestiaire, gastentoilet met wastafel, ruime
lichtrijke living van 60 m², volledig ingerichte keuken met granieten werkblad, bureel met
inbouwkast, wasplaats-berging Master slaapkamer van 20 m² en 2 slaapkamers van 12
m² met elk een inbouwkast, ruime badkamer met ligbad, douche, dubbele wastafel en
bidet, zeer ruime kelder, grote garage met plaats voor 3 wagens, zonnig terras,
verzorgde tuin met tuinverlichting & tuinhuisje. Alle vertrekken bevinden zich op het
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239.500 €
04/39847
VERKOCHT
Dit prachtig gelijkvloersappartement met tuin en garage is rustig gelegen in de
dorpskern van Adegem een deelgemeente van Maldegem. Ideaal voor wie een
instapklare woongelegenheid met kwalitatieve afwerking zoekt vlakbij winkels en
scholen en met een vlotte verbinding naar de expresweg. Interessant vastgoed aan
een interessante prijs !
Bestaande uit een inkom met berging en afzonderlijk toilet , ruime lichtrijke living met
open en volledig ingerichte keuken, berging met voorziening wasmachine en droogkast,
nieuwe kwalitatieve Sax badkamer met ligbad douche combi, dubbele wastafels,
gezellig terras, zuidgerichte tuin met tuinhuis en toegang tot de ruime garage van 21 m²
Laag beschrijf mogelijk !
525.000 €
04/39857
VERKOCHT
Dit instapklaar en volledig ingericht horecapand met ruim terras heeft een uitstekende
ligging in het centrum van Loppem. Dit pand met ruime parking voor de deur is geschikt
als restaurant, tea-room of bistro en heeft diverse uitbreidingsmogelijkheden. Er is de
mogelijkheid tot uitbreiding van het terras, mogelijkheid tot woonst of verdere
uitbreiding van de horecaactiviteiten. De zaak heeft reeds 15 jaar dezelfde uitbaters en
is bovendien vrij van brouwer !
Bestaande uit een gelagzaal voor 40 personen, open bar, ruime ingerichte keuken,
frigokamer, toiletten, zeer ruim buitenterras met plaats voor 40 personen, dubbele
buitengarage, 2 bergingen
Op de eerste verdieping is er een polyvalente ruimte, toiletten en een extra kamer.
Verkoopprijs inclusief meubilair en inrichting !
265.000 €
04/39866
VERKOCHT
Deze 3-slaapkamerwoning met garage en zonnige tuin heeft een interessante en
rustige ligging in Sint-Pieters. Een aangename woonomgeving op enkele minuten van
de ring, winkels, openbaar vervoer en een belangrijke invalsweg naar het centrum van
Brugge.
Ideaal voor wie een degelijke en comfortabele woonst zoekt in de rand van Brugge.
Een praktische indeling met een inkom, ruime lichtrijke living, keuken, achterkeuken,
berging, afzonderlijk toilet, 3 slaapkamers waarvan 1 met electrische rolluiken,
badkamer met ligbad douche combi en toilet, garage met kantelpoort en 26 meter
lange oprit, terras, grote zonnige grastuin en een voortuintje.
225.000 €
04/39921
VERKOCHT
Deze zongerichte en instapklare 3-slaapkamerwoning met terras is rustig gelegen in het
centrum van Brugge met rustgevend zicht op de Coupure. Zeer interessante ligging
dichtbij het Astridpark, diverse winkels en openbaar vervoer en met een vlotte
verbinding naar de ring en het station. Voor- en achtergevel zijn nieuw gekaleid.
Bestaande uit een inkom, living, ingerichte keuken, berging, stadsterras, 3 slaapkamers,
badkamer met douche.
Mogelijkheid tot aankoop van een garage aan € 35.000
Oppervlakte : 55 m²
175.000 €
04/39976
VERKOCHT
Zoekt u een gezellige woonst in Waardamme Oostkamp, dan is deze rustig gelegen
koppelwoning met garage en tuin zeker een bezoek waard.
Bestaande uit een inkom, living, ingerichte keuken, 2 bergingen, bureel, kelder, 3
slaapkamers, badkamer met douche, garage, overdekt terras, tuin en een schuur met
verdieping.
Oppervlakte : 425 m²
Laag beschrijf mogelijk !
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Een selectie van onze verkochte panden.
35.000 €
04/40033
VERKOCHT
Garagebox in garagecomplex met goede ligging aan de Coupure in het centrum van
Brugge. Ideaal voor de buurtbewoners, nooit meer op zoek naar een parkeerplaats en
altijd een veilige plaats om uw (tweede) gezinswagen te stallen. Bescherm uw voertuig
tegen schade en de weerselementen. Een oplossing voor het nieuwe mobiliteitsplan.
Afmetingen : 5 x 2.50 = 12,50 m²
Poort : h: 1.95 m x br: 2.45 m

267.500 €
04/40110
VERKOCHT
Comfortabel en ruim hoekappartement met 3 slaapkamers en garage te Sint-Michiels.
Strategische ligging, open uitzicht door hoekligging op bovenste verdieping. Fel
gesmaakte woongelegenheid en ook geschikt als betrouwbare investering! Op
wandelafstand van scholen, winkels en openbaar vervoer! Bewoonbare opp: 122m² - 2
voorramen, lift & dak recent vernieuwd!
Omvat o.a.: inkom met gastentoilet, leefruimte - prachtig lichtspel door aanpalend ruim
terras, griefelijke keuken met toegang naar terras, badkamer met ligbad/ douche en
badkamermeubel, 3 slaapkamers (1 wastafel, 1 inbouwkast ), 2 bergingen (1x
inbouwkast en 1x aansluiting wasmachine), terras zij- en achterkant (1bergkast,
zonnewering en -luifel aanwezig), onderliggende garage ( elec. poort, verlichting en
stopcontact) en gem. fietsenberging! Kortom een niet te missen kans!
275.000 €
04/40120
VERKOCHT
In de industriezone Dreef ter Panne, tussen Dudzeelse Steenweg en de haven van
Brugge, ligt deze recent gebouwde loods. Door de ligging vlakbij de ring is deze
opslagplaats of werkplaats zeer vlot bereikbaar.
Bestaande uit: loods met vloer in polybeton, bureelruimte, technische ruimte en sanitair
blok. Tevens voorzien van regenput, septische put en scheidingsstelsel, aluminium
ramen met dubbel glas, industriële verlichting en noodverlichting, geïsoleerd dak,
electrische sectionale poort en vluchtdeur!
Bebouwde oppervlakte 245 m²
179.500 €
04/40206
VERKOCHT
Polyvalent handelsgelijkvloers / toonzaal op goede locatie in het centrum van Bikschote
- Langemark - Poelkapelle. Voorheen ingericht en uitgebaat als schoenwinkel.
Gemakkelijk en veel parkeergelegenheden om en rond de zaak. Geschikt voor alle
handel, vrij beroep, kantoorruimte, kapsalon,... zonder overnamekosten. Een
interessante investering om doelgericht uw professioneel parcours verder te zetten
Bestaande uit: inkom in glazen constructie, winkelruimte (+- 172m²), bureel, berging
(10m²), garage of stockageruimte (27m²) met electrische sectionale poort.
Metaalskeletbouw, muren van ruwe prefabpanelen en betonblokken, gepolierde
betonvloer.
Bebouwde opp. 225m² - totale opp. 421m²!
97.500 €
04/40279
VERKOCHT
Deze te renoveren 4-slaapkamerwoning is rustig doch centraal gelegen aan het
gerechtsplein, een woonerf zone dichtbij het centrum van Oostende en met een goede
verbinding naar de autosnelweg. De woonst is reeds deels vernieuwd met nieuwe
ramen met dubbele beglazing en een geisoleerd dak.
Bestaande uit een inkom, living, woonkeuken, kelderruimte, 4 slaapkamers waarvan 2
ingericht in de zolder en een stadsterras.
Laag beschrijf mogelijk !
Oppervlakte : 50 m²
9 / 10

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

Een selectie van onze verkochte panden.
237.500 €
04/40322
VERKOCHT
Aantrekkelijke woning met 3 slaapkamers, zuid-gerichte tuin en garage in Oostkamp.
De degelijke woonst heeft een tijdloos comfort, praktische indeling en een machtig
goeie ligging, vlakbij winkels, scholen, openbaar vervoer, in een kindvriendelijke buurt
en met een goede verbinding naar de autosnelweg.
Bestaande uit een inkom met afz. toilet & wastafel, lichtrijke living met houtkachel,
ingerichte keuken met berging/kelderruimte, veranda, 3 slaapkamers (2 met op maat
gemaakte kasten), badkamer met ligbad/ douche, zolder en aanpalende garage (elec.
sect. poort) met ruime oprit. Geniet verder van de mooi aangelegde zuidgerichte tuin
met tuinhuis en zonnig terras!
Grond opp. 226m² en bewoonbare opp. 128m². Laag beschrijf mogelijk.
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