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Een selectie van onze verkochte panden.

V E R K O C H T 04/46349
Deze comfortabele en karaktervolle 4-slaapkamerwoning met TERRAS en TUIN heeft 
een uitstekende ligging in Sint-Kruis, vlakbij de winkels van de Maalse Steenweg en het 
centrum van Sint-Kruis en op wandelafstand van openbaar vervoer ( bushalte ).  De 
woonst heeft tevens een vlotte verbinding naar de ring en het centrum van Brugge.  
Ideaal voor wie een aangename en rustige woonervaring zoekt in de rand van Brugge. 
Thans verhuurd en dus ook interessant als vastgoedinvestering. 

Omvat een voortuintje, inkom, gezellige living, keuken, 2 ruime bergingen, 4 
slaapkamers waarvan 3 zeer ruime ( 36, 16 en 15 m² ) en een kinderkamer of 
bureelruimte, badkamer met ligbad douche combi, wastafel en toilet, terras, tuin en een 
handige overdekte fietsenberging.  

V E R K O C H T 04/46618
Deze comfortabele en kwalitatief afgewerkte 3-slaapkamerwoning ( HOB ) met 
GARAGE en zonnige TUIN  heeft een zeer goede en rustige doch centrale ligging in 
Lichtervelde, gelegen tussen Brugge en Torhout. Op wandelafstand van winkels, 
openbaar vervoer en scholen.  Troeven : Voordelige verwarming via airco ( verwarmen 
en koelen in de zomer ) + CONFORME keuring elektrische installatie !  + Geen 
renovatieplicht ! 

Omvat een inkom met gastentoilet, living, volledig vernieuwde en ingerichte keuken, 3 
slaapkamers, badkamer met ligbad douche combi, zolder, garage met elektrische poort 
en een oprit met plaats voor een voertuig, terras en een zonnige tuin met tuinhuis. 
P-score=B  G-score=A    Sted. in aanvraag 

V E R K O C H T 04/46327
Deze comfortabele en gezellige 2-slaapkamerwoning met ruim TERRAS heeft een 
uitstekende en rustige ligging in het centrum van Brugge. Dichtbij de diverse 
modaliteiten die de Brugse binnenstad te bieden heeft. KORTING RR mogelijk !   
De woonst is ASBESTVEILIG ! 

Omvat een inkom, gezellige living, half open keuken met zicht en toegang tot het ruim & 
zonnig terras ( ca  20 m² ), 2 slaapkamers, badkamer met ligbad en een zolder. Sted. in 
aanvraag. 
P-score=C  G-score=C 

Korting registratierechten mogelijk mits te voldoen aan de geldende voorwaarden ! 

V E R K O C H T 04/46440
Deze comfortabele 3-slaapkamerwoning met zuidgerichte TUIN heeft een uitstekende 
ligging vlakbij het centrum van Sint-Andries, op wandelafstand van diverse winkels en 
school en dichtbij openbaar vervoer en met een vlotte verbinding naar belangrijke 
invalswegen en het centrum van Brugge. Kortom, hier is alles aanwezig voor een 
aangename en comfortabele woonervaring in de rand van Brugge. De woonst is over 
de jaren heen grotendeels gerenoveerd met oog voor detail. Diverse authentieke 
elementen zoals plankenvloeren, boomse tegels, gaskachels en kookfornuis bezorgen 
de woning een charmante en unieke uitstraling. Extra troeven zijn de aanwezigheid van 
een droge kelder, 2 regenwater putten met een totale capaciteit van 3000 liter die 
regenwater voorzien voor 2 toiletten en wasmachine. Mogelijkheid om aanpalende 
woning met huisnr 327 ook aan te kopen !  

V E R K O C H T 04/45711
Deze ruime woning met 2 GARAGES, 2 TERRASSEN en zonnige TUIN heeft een 
uitstekende en centrale ligging in Assebroek, vlakbij de ring en het centrum van Brugge. 
Met mogelijkheid tot ATELIER / WERKPLAATS of ruimte voor VRIJ  BEROEP.  De 
uiterst goede ligging vlakbij diverse modaliteiten en voorzieningen resulteert ook in een 
uitstekende MOBISCORE van  9,3 op 10 !  Regenwater voorziening voor wasmachine, 
toilet en douche ! Drijfkracht aanwezig ! Ideaal pand voor vrij beroep, aannemer. 
Omvat een inkom, diepe garage met plaats voor 2 wagens, tweede afgescheiden 
garage, wasplaats met inbouwkasten, zonnig terras en een grote verzorgde tuin. Op de 
eerste verdieping vinden we een ruime en lichtrijke living met eetplaats, ingerichte 
keuken, overdekt terras met trap naar de tuin, een slaapkamer, badkamer met ligbad 
douche combi en toilet. Op de tweede verdieping bevindt zich een slaapkamer en 
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V E R K O C H T 04/46363
Deze comfortabele koppelwoning met 3 slaapkamers, GARAGE en TUIN is rustig en 
residentieel gelegen in Sint-Andries, vlakbij diverse winkels, openbaar vervoer en met 
een vlotte verbinding naar de expresweg. Thans verhuurd en dus ook interessant als 
vastgoedinvestering. 
  
Omvat een inkom, afzonderlijk gastentoilet, ruime living met open haard, volledig 
ingerichte keuken, berging, terras, tuin, garage, 3 slaapkamers, badkamer met ligbad 
combi douche en toilet en een zolder.  p-score: A g-score: A 
Sted. in aanvraag 

Bewoonbare oppervlakte  :  151  m² 

V E R K O C H T 04/45320
Dit comfortabel  gelijkvloers 2-slaapkamerappartement is centraal gelegen aan het 
Beursplein vlakbij de Vesten, de Smedenstraat, het Zand en het centrum van Brugge. 
Op te frissen. Mogelijkheid tot aankoop van een garage in dezelfde residentie !   
Korting RR mogelijk !  

Omvat een inkom, lichtrijke living, ingerichte keuken, berging, 2 slaapkamers, badkamer 
met ligbad en voorziening wasmachine, kelderberging en een gemeenschappelijk 
tuintje. Lift aanwezig ! 
Sted. in aanvraag 

Bewoonbare oppervlakte :  95  m² 

V E R K O C H T 04/45794
Dit karaktervol charmehotel met 11 kamers heeft een sublieme en rustige ligging in het 
centrum van Brugge op 100 meter van 't Zand.  
Enkele kamers hebben een mooi en rustgevend zicht op de Speelmansrei. Dit 
budgetvriendelijk familie hotel is de ideale uitvalsbasis om het historische en 
romantische Brugge te ontdekken of om trips te organiseren naar het pittoreske 
Damme, Lissewege, de kust of zelfs naar Zeeland ( Cadzand, Sluis ). In een straal van 
1 km kan je je gasten meer dan 50 bezienswaardigheden en meer dan 100 
horecazaken voorstellen ! Voor elk wat wils ! Kortom, hier is alles aanwezig om je 
gasten te verwennen en hen een onvergetelijk verblijf in Brugge te bezorgen. Op 100 
meter van de parking 't Zand en busstation, op 15 minuten van het treinstation, op 35 
km van de internationale luchthaven Oostende-Brugge. Het hotel heeft een zeer goede 

V E R K O C H T 04/46098
Comfortabele en lichtrijke 4-slaapkamerwoning met grote TUIN,  TERRAS en 
GARAGE op een uitstekende ligging in de Brugse binnenstad. De praktische indeling, 
groot ruimtegevoel en aantrekkelijke buitenruimte zijn maar enkele troeven van deze 
karaktervolle stadswoning. Thans verhuurd dus ook geschikt als vastgoedinvestering. 

Omvat een inkom, toilet zeer ruime en lichtrijke living met houtkachel,  volledig 
ingerichte keuken, kelderruimte, garage / fietsstalling / berging ( 16 m² ), 4 slaapkamers  
waarvan 2 met rolluiken, badkamer met douche, zolder, terras en een grote grastuin en 
een praktische berging.  Sted. in aanvraag 

Totale oppervlakte :  134  m² 

V E R K O C H T 04/46162
Dit instapklaar dakappartement met zeer ruim TERRAS en AUTOSTANDPLAATS heeft 
een interessante ligging in Sint-Andries.  Vlakbij winkels, scholen, station en openbaar 
vervoer. Ideaal voor wie op zoek is naar een moderne energiezuinige en comfortabele 
woongelegenheid in de rand van Brugge. Het ruime terras biedt je een mooi zicht op 
Brugge. Thans verhuurd en dus ook geschikt als vastgoedinvestering! 

Omvat een inkom, ruime living met volledig ingerichte open keuken, 2 slaapkamers, 
badkamer met ligbad, zolder van 26 m², zeer ruim zuid-oost georienteerd terras van 20 
m² met berging en open zicht en een autostandplaats. Bruikbare vloeroppervlakte : 121  
m² 

2 / 6



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

Een selectie van onze verkochte panden.

V E R K O C H T 04/46321
Dit comfortabel 2-slaapkamerappartement met GARAGE heeft een uitstekende en 
rustige  ligging in het centrum van Brugge, op wandelafstand van de Vismarkt en het 
prachtige Astridpark, een groene oase in de Brugse binnenstad. Vlakbij diverse 
(buurt)winkels, openbaar vervoer en met een goede verbinding naar de ring en het 
station. Gunstige epc waarde ( energielabel B ) ! Geen renovatieplicht ! 

Omvat een inkom, lichtrijke living met aansluitend een bureelruimte, ingerichte keuken, 
2 slaapkamers, badkamer met inloopdouche en voorziening wasmachine en droogkast, 
ruime en handige kelderberging ( 6 m² ) en een inpandige garage   
Sted. in aanvraag. 

V E R K O C H T 04/45317
Dit ruim en lichtrijk 3-slaapkamerappartement met balkonterras is centraal gelegen aan 
het Beursplein vlakbij de vesten, de Smedenstraat, het Zand en het centrum van 
Brugge.Op te frissen. 
Mogelijkheid tot aankoop van een garage in dezelfde residentie. 
Korting RR mogelijk !  

Omvat een inkom, ruime lichtrijke living, keuken, berging met gasketel, 3 slaapkamers, 
badkamer met ligbad en wastafel, afzonderlijk toilet, extra bergruimte, waslokaal en een 
balkonterrs. 
Lift aanwezig !   Sted. in aanvraag 

V E R K O C H T 04/45318
Dit comfortabel 2-slaapkamerappartement met balkonterras is centraal gelegen aan het 
Beursplein vlakbij de vesten, de Smedenstraat, het Zand en het centrum van Brugge. 
Op te frissen. Mogelijkheid tot aankoop van een garage in dezelfde residentie! 
Korting RR mogelijk !  

Omvat een inkom, lichtrijke livng met open haard, 2 slaapkamers, badkamer met ligbad 
en wastafel, berging met voorziening wasmachine, afzonderlijk toilet en een 
balkonterras. 
Lift aanwezig !  Sted. in aanvraag. 

V E R K O C H T 04/45215
Ondergrondse autostandplaats te koop in Residentie Hof Ter Beke gelegen in  
Sint-Andries Brugge. Toegang tot de ondergrondse garage via een elektrische poort. 
Interessant voor de eigenaars van een appartement die een ( extra ) standplaats 
zoeken in de residentie of als vastgoedinvestering ! 
Sted. in aanvraag. 

Afmetingen : 2,45 m x 5 m 

Mogelijkheid tot aankoop van een tweede autostandplaats.in dezelfde residentie. 

V E R K O C H T 04/45319
Dit comfortabel gelijkvloers 2-slaapkamerappartement is centraal gelegen aan het 
Beursplein, vlakbij de Vesten, de Smedenstraat, 't Zand en het centrum van Brugge. 
Vlotte verbinding naar de ring en het bus- en treinstation.  Op te frissen.  Mogelijkheid 
tot aankoop van een garage in dezelfde residentie !     Korting RR mogelijk !  

Omvat een inkom, lichtrijke living, keuken, berging, 2 slaapkamers, badkamer met 
ligbad, kelderberging. Lift  aanwezig ! 
Sted. in aanvraag 

Bewoonbare oppervlakte :  97  m² 
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V E R K O C H T 04/46124
Gesloten GARAGEBOX te koop in de Hazelstraat, vlakbij het centrum van Lichtervelde. 
 Een straat met een beperkt aantal publieke parkeerplaatsen. Een veilige plaats om je 
voertuig te stallen en te beschermen tegen schade en de weerselementen.  
Met mogelijkheid om een voertuig  op de oprit voor de garage te plaatsen.  

De ideale opportuniteit voor de bewoners van de Hazelstraat die een ( extra ) 
parkeerplaats zoeken voor hun voertuig. 

Ook interessant als ( kleinere ) vastgoedinvestering ! 

V E R K O C H T 04/46066
Deze comfortabele en praktische 3-slaapkamerwoning met TERRAS heeft een zeer 
goede ligging in een zijstraat van de Langestraat in het centrum van Brugge. Vlakbij 
diverse winkels, openbaar vervoer en met een vlotte verbinding naar de Ring. In de 
laatste 3 jaar werd de woning o.a. voorzien van vloerisolatie op de zolder, een nieuwe 
condensatieketel en een nieuwe zinken goot.  Er is tevens een conforme keuring van 
de elektrische installatie aanwezig !  KORTING RR MOGELIJK (*)  !   
De woonst is thans verhuurd en komt daardoor zeker in aanmerking als 
vastgoedinvestering ! Er is een geldig conformiteitsattest aanwezig, de woning voldoet 
dus aan de normen van gezondheid, veiligheid en woonkwaliteit !  

Omvat een inkom, eetplaats, living met open keuken, berging met voorziening 

V E R K O C H T 04/45316
Dit ruim en lichtrijk 3-slaapkamerappartement is centraal gelegen aan het Beursplein 
vlakbij de vesten, de Smedenstraat, het Zand en het centrum van Brugge. Mogelijkheid 
tot aankoop van een garage in dezelfde residentie!  Korting RR mogelijk ! 

Omvat een inkom met ruime vestiaire, ruime lichtrijke living, keuken, 4 x berging, 3 
slaapkamers, badkamer met ligbad douche combi, afzonderlijk toilet met wastafel, 
kelder.  Lift aanwezig ! 
Sted. in aanvraag 

Bewoonbare oppervlakte :  121  m² 

V E R K O C H T 04/45966
Deze prachtige 4-slaapkamerwoning met GARAGE en TUIN 
zeer rustig gelegen in een residentiele en autoluwe woonwijk vlakbij het centrum van 
Blankenberge. Ideaal voor wie een ruime,  comfortabele en instapklare woonst met 
kwalitatieve afwerking zoekt aan de Belgische kust.  Een echte AANRADER met o.a. 
een CONFORME elektrische installatie, GEISOLEERD dak en ZONNEPANELEN ! 

Praktische indeling : voortuin, inkom, ruime lichtrijke living met houtkachel, volledig 
ingerichte leefkeuken, berging, 4 slaapkamers, badkamer met ligbad en douche, 
inpandige garage met voorziening wasmachine en een oprit met plaats voor 2 wagens 
), terras en een zuid gerichte verzorgde tuin met tuinhuis.  

V E R K O C H T 04/45988
Deze vernieuwde 3-slaapkamerwoning met zonnig TERRAS heeft een rustige en 
centrale ligging in de Brugse binnenstad, vlakbij het Astridpark, de vismarkt, diverse 
winkels, parking  't Pandreitje en openbaar vervoer. Een recente renovatie in 2019 
resulteerde in een prachtige, aangename en comfortabele woonst met een eigentijdse 
kwalitatieve afwerking vlakbij alle modaliteiten die het centrum van Brugge te bieden 
heeft.    Goedgekeurde elektriciteit, CV op gas, geïsoleerd dak, zijn slechts enkele 
pluspunten ! Kortom, urban living op zijn best en dit op een sublieme unieke locatie! 

Omvat een ruime inkom met gastentoilet, lichtrijke living, ruime eetkamer met toegang 
tot het zonnig terras en een ingerichte keuken, berging / wasplaats, 3 slaapkamers, 
badkamer met ligbad en douche en een afzonderlijk toilet. Sted. in aanvraag. 
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V E R K O C H T 04/46130
Deze recent gerenoveerde stadswoning is zeer rustifg gelegen in een aangename 
woonwijk in het centrum van Brugge. Vlakbij de Kazernevest en op wandelafstand van 
winkels, school, horeca en openbaar vervoer. De instapklare woonst heeft tevens een 
vlotte verbinding naar de ring en parkeermogelijkheid in de straat zelf en in de buurt. 
Korting RR mogelijk! (*) Thans verhuurd en dus ook geschikt als vastgoedinvestering.  
Pluspunten :  
+ Dubbele beglazing  
+ Geisoleerd dak  
+ Conforme keuring elektriciteit  
+ Uitstekende Mobiscore van 9,3 op 10 !!  
+ Geldig conformiteitsattest aanwezig 

V E R K O C H T 04/45960
Deze 3-slaapkamerwoning met TUIN en GARAGE is rustig gelegen vlakbij het centrum 
van Lichtervelde en met een vlotte verbinding naar het station en invalswegen. Een op 
te frissen woongelegenheid met heel wat potentieel op een uitstekende ligging.  Met 
mogelijkheid om garage bij te kopen voor  € 25.000  

Omvat een voortuintje, inkom, living in twee delen, keuken, kelder, 3 slaapkamers, 
badkamer met ligbad, een kleine en grote zolder, inpandige garage, terras en een grote 
tuin met tuinhuis. 
Sted. in aanvraag 

Oppervlakte  :  375  m² 

V E R K O C H T 04/45974
Deze ruime 3-slaapkamerwoning met garage en zuidgerichte tuin is zeer goed en rustig 
gelegen in Assebroek. Ideaal voor wie een ruime en comfortabele woonst zoekt in de 
rand van Brugge. 
Conforme keuring elektrische installatie aanwezig ! 

De indeling omvat een oprit voor 2 wagens, inkom, ruime lichtrijke living, ingerichte 
keuken, grote berging met toilet en voorziening wasmachine, veranda, 3 slaapkamers, 
badkamer met ligbad, 3 toiletten, garage met extra (hobby)kamer, deels overdekt terras 
en een grote aangelegde en zuidgerichte tuin met tuinhuis,    Gvg,Wg,Gmo,Gvkr,Gvv 

Oppervlakte  :  350  m² 

V E R K O C H T 04/45903
Dit uniek handelspand heeft een uitstekende commerciele ligging in het centrum van 
Brugge, vlakbij de Burg en de Markt. Ideaal als vastgoedbelegging of om een eigen 
zaak te starten in de Brugse binnenstad.  

Omvat een commerciele ruimte van 47 m² en met etalage op het gelijkvloers.  Op de 
eerste verdieping vinden we een polyvalente ruimte van 53  m² en een terras van 27 m². 
De tweede verdieping omvat een zolderruimte van 47  m² in 2 delen met een douche 
en wastafel.  energielabel D  Sted. in aanvraag. 

Bruikbare vloeroppervlakte  :  166  m² 
Oppervlakte :  80  m² 

V E R K O C H T 24/08036
BOUWGROND ( opp. 785 m² ) te koop in de Noordsterstraat in Dudzele, tussen 
Brugge en de kust. Een groot perceel met een uitstekende en zeer rustige ligging in 
een residentiele woonwijk, dichtbij de dorpskern van Dudzele. Vlotte verbinding naar 
Brugge. 
Geschikt voor open bebouwing. Aansluiting riolering aanwezig !  
Sted. in aanvraag 

"BUY LAND, THEY'RE NOT MAKING IT ANYMORE" - Mark Twain 

Totale oppervlakte perceel  :  785  m² 
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V E R K O C H T 24/08029
BOUWGROND ( opp. 568 m²) te koop in de Torhoutsestraat  in Ruddervoorde ( 
Oostkamp ).  Zeer goed en centraal gelegen vlakbij de dorpskern, winkels, scholen en 
vlot bereikbaar via goede verbindingswegen! Geschikt voor open bebouwing. 
Sted. in aanvraag 

"BUY LAND, THEY'RE NOT MAKING IT ANYMORE" - Mark Twain 

Totale oppervlakte perceel  :  568  m² 

V E R K O C H T 04/45632
Deze ruime villa-woning met GARAGE en TUIN heeft een uitstekende ligging in 
Damme. Ideaal voor wie op zoek is naar een unieke, rustige en comfortabele 
woonervaring in een landelijke omgeving. Een ruime praktische woonst vlakbij de 
dorpskern van het idylische Damme en met een vlotte verbinding naar Brugge en de 
N49 expresweg. 

Omvat een inkom, living, volledig ingerichte keuken, veranda, 2 bergingen, 2 
slaapkamers, badkamer met ligbad, zolder, garage, groot terras en een zeer ruime 
grastuin met tuinhuisje. 
Sted. in aanvraag. 

V E R K O C H T 04/41124
Stijlvol en hedendaags duplex-appartement met 3 slaapkamers en garage op een 
interessante ligging in Meetkerke - Zuienkerke. Een ruime, lichtrijke en energiezuinige 
woongelegenheid met een zeer vlotte verbinding naar de kust en het centrum van 
Brugge. Tijdloos genieten van alle comfort in een rustige omgeving. Met duurzame 
afwerking - veel terrasruimte - garage en autostandplaats.  

De praktische indeling omvat een inkom, trappenhal met inbouwkasten, ruime en 
lichtrijke woonkamer met balkonterras vooraan, volledig ingerichte keuken met terras 
van 10 m², wasplaats / bergruimte, 3 slaapkamers ( 7, 10 & 21 m²), badkamer met 
ligbad, afzonderlijke douche en dubbele wastafel, 2 afzonderlijke toiletten, een ruim 
dakterras van 14 m², gerieflijke private kelder met verlichting, garage met verlichting en 
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