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

Een selectie van onze verhuurde panden.

V E R H U U R D 05/83790
Dit ruim en lichtrijk 2-slaapkamerappartement heeft een uitstekende ligging in het 
centrum van Brugge, vlakbij diverse winkels, horecazaken, openbaar vervoer en op 
wandelafstand van parking Biekorf en parking Ezelstraat.  Troeven : Instapklaar + Lift 
aanwezig + De zeer goede ligging vlakbij diverse modaliteiten en voorzieningen 
resulteert in een uitstekende MOBISCORE van 9,3 op 10. + Mogelijkheid tot bijhuren 
autostandplaats. 

Omvat een inkom, lichtrijke living met ingerichte open keuken, berging, 2 slaapkamers, 
badkamer met ligbad douche combi en voorziening wasmachine. Kosten : + € 20  
Voorschot gemene delen + € 45  Voorschot water +  € 135 Voorschot verwarming.. 

V E R H U U R D 05/83875
Deze comfortabele en gezellige 3-slaapkamerwoning heeft een uitstekende ligging in 
het centrum van Brugge, vlakbij het Astridpark, diverse winkels, parking 't pandreitje en 
openbaar vervoer. Dichtbij alle modaliteiten die de Brugse binnenstad te bieden heeft. 

Omvat een inkom, living met open ingerichte keuken,  
2 slaapkamers met inbouwkast(en), vernieuwde badkamer met inloopdouche, berging 
met inbouwkast en een ruime derde slaapkamer ( Zolderkamer met een wastafel )  

Onmiddellijk vrij ! 

V E R H U U R D 05/83271
Dit prachtig 2-slaapkamerappartement is zeer goed gelegen aan de rand van het 
centrum Brugge, Het recente pand heeft een open uitzicht en een hoge kwalitatieve 
afwerking met o.a  parket in visgraatmotief in de living, designverlichting in de muren, 
domotica systeem, vloerverwarming en vensters met zonnewering.  

Omvat een inkom, living met parket in visgraatmotief en volledig ingerichte open 
keuken, 2 bergingen met 1x voorziening wasmachine, 2 slaapkamers met distributie, 
badkamer met inloopdouche, wastafel en toilet, balkon. 
Gemeenschappelijke fietsberging ! 
Kosten : + €  30  voorschot algemene delen 
Bewoonbare oppervlakte : 80 m² 

V E R H U U R D 05/83894
Dit nieuwbouw 2-slaapkamerappartement met TERRAS en CARPORT en zonnige 
orientatie heeft een uitstekende en centrale ligging vlakbij winkels, de ring en het 
centrum van Brugge. Ideaal voor wie op zoek is naar een eigentijdse en energiezuinige 
woonervaring met hoogstaande kwalitatieve afwerking en inrichting in de rand van 
Brugge. Vlot bereikbaar en dichtbij diverse invalswegen rn oprnbaar vervoer. 

Omvat een inkom, lichtrijke living met volledig ingerichte open keuken, berging met 
voorziening wasmachine, 2 slaapkamers, badkamer met inloopdouche, zonnig terras 
met verlichting en een gemeenschappelijke fietsenberging.   
Kosten :  + € 65  Voorschot syndic 

V E R H U U R D 05/83779
Deze volledig gerenoveerde 3-slaapkamerwoning met ruim TERRAS en 
BORDERTUINTJE heeft een uitstekende ligging in Kristus-Koning, een aangename en 
residentiele woonwijk net buiten het centrum van Brugge. Een comfortabele en 
kwalitatief afgewerkte woonst vlakbij diverse winkels, openbaar vervoer en Visart-park 
en met een heel vlotte verbinding naar de ring en de Expresweg. 

Omvat een inkom, ruime en lichtrijke living, volledig ingerichte keuken, berging met 
inloopdouche, toilet en voorziening wasmachine, 3 ruime slaapkamers waarvan 1 met 
bergruimte, badkamer met douche, ligbad en dubbele wastafel en een ruim stadsterras 
met bordertuintje en 2 bergingen. 
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V E R H U U R D 05/80687
Dit ruim en instapklaar 2-slaapkamerappartement met groot zonnig TERRAS en 
GARAGE is rustig gelegen in een aangename woonwijk nabij het centrum van Brugge. 
Een comfortabele en ENRGIEZUINIGE woongelegenheid met een  energielabel A in 
de rand van Brugge ! 

IOmvat een inkom, lichtrijke living met half-open ingerichte keuken, 2 slaapkamers, 
badkamer met ligbad en dubbele wastafel, berging met voorziening wasmachine, ruim 
terras en een garage. Bergruimte voor fietsen in de kelder. Kosten : + €  60  voorschot 
gemeenschappelijke delen 
Bewoonbare oppervlakte   97  m² 

V E R H U U R D 05/82595
Dit ruim 3-slaapkamerappartement met TERRAS en GARAGE heeft een uitstekende 
ligging in het centrum van Assebroek, dichtbij diverse winkels en met een goede 
verbinding naar de ring en het stadscentrum van Brugge.  Een moderne en 
comfortabele woongelegenheid in de rand van Brugge. 

Omvat een inkom, living, ingerichte keuken, 2 bergingen, 3 slaapkamers, badkamer met 
ligbad, terras en een garage. 
Kosten : + € 15  forfait minuterie 

Beschikbaar  1 april 2023 

V E R H U U R D 05/83901
Ruim en instapklaar gelijkvloers appartement te Koolkerke/ Brugge. Ideaal gelegen 
vlakbij winkels, openbaar vervoer, voldoende parkeermogelijkheid en een vlotte 
verbinding naar autostrade en centrum Brugge. Een ruim en instapklaar 
2-slaapkamerappertement die u zeker zal bekoren! 

Omvat een inkom (met parlefoon), lichtrijke living met open half ingerichte keuken, 
badkamer met ligbad/ combi douche, enkele wastafel en toilet, 2 slaapkamers en een 
ruime berging.  
Men kan verder genieten van een mooie aangelegde gemeenschappelijke tuin! 

Kosten: + € 50  voorschot algemene kosten en € 25 voorschot waterverbruik per 

V E R H U U R D 05/83567
Deze ruime 4-slaapkamerwoning met zonnige tuin heeft een interessante ligging in 
Sint-Andries Brugge. Ideaal voor wie op zoek is naar een comfortabele en 
energiezuinige woongelegenheid aan de rand van de Brugse binnenstad. Vlot 
bereikbaar en vlakbij winkels, scholen en het centrum van Brugge en op 1 km van het 
station. 

De praktische indeling omvat een gezellige en lichtrijke living, volledig ingerichte nieuwe 
( mei 2023 ) keuken, berging, zeer ruime kelder, 4 ruime slaapkamers, badkamer met 
ligbad - douche combi, dubbele wastafel, nieuw badkamermeubel, en toilet en een 
zolder.   
Bewoonbare oppervlakte : 152 m² 

V E R H U U R D 05/83789
Dit ruim en lichtrijk 2-slaapkamerappartement met ruim TERRAS heeft een uitstekende 
ligging in het centrum van Brugge, vlakbij diverse winkels, horecazaken, openbaar 
vervoer en op wandelafstand van parking Biekorf en parking Ezelstraat.  
Troeven : Instapklaar + Eigentijdse en kwalitatieve afwerking + De zeer goede ligging 
vlakbij diverse modaliteiten en voorzieningen resulteert in een uitstekende 
MOBISCORE van 9,3 op 10. + Mogelijkheid tot bijhuren autostandplaats. 

Omvat een inkom met gastentoilet, lichtrijke living met volledig ingerichte open keuken, 
berging met voorziening wasmachine, 2 slaapkamers, badkamer met inloopdouche en 
een ruim terras met berging.  Kosten : + € 20  Voorschot gemene delen + € 45  
Voorschot water +  € 135 Voorschot verwarming.. 
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V E R H U U R D 05/83873
Garage met sectionale poort te huur in het centrum van Brugge. Wegens de ligging in 
een open garagecomplex goed bereikbaar met brede in- en uitrit. 

Vrij vanaf 1 november 2023 

V E R H U U R D 05/83452
Dit comfortabel 2-slaapkamerappartement met Terras is rustig gelegen in de dorpskern 
van Oostkamp, nabij winkels en openbaar vervoer.  Voldoende parkeermogelijkheid en 
zicht op het pleintje! 

Omvat een inkom, living met parketvloer, ingerichte keuken met berging, 2 slaapkamers 
met parketvloer, badkamer met ligbad douche combi,  berging met voorziening 
wasmachine, toilet, terras en gemeenschappelijke fietsenberging. 
Kosten : +  € 20  Forfait algemene delen + minuterie 
+ € 50  per jaar onderhoud septische put  

Onmiddellijk vrij ! 

V E R H U U R D 05/82362
Dit ruim en comfortabel 3-slaapkamerappartement met 2 Terrassen heeft een zeer 
goede ligging in Sint-Andries, vlakbij winkels en met een vlotte verbinding naar 
Expresweg en het centrum van Brugge. 

Omvat een inkom met vestiaire, afzonderlijk toilet, ruime living van 50 m² met 
inbouwcassette, volledig ingerichte keuken, 3 slaapkamers waarvan 2 met inbouwkast, 
badkamer met ligbad, berg- of wasruimte, 2 terrassen en een binnenbalkon.  
Kosten :  + €  50  forfait syndic 

Beschikbaar 15 maart 2023 ( kan vroeger vrij zijn ) 

V E R H U U R D 05/83706
Ruime vrijstaande 3-slaapkamerwoning met garage en tuin, rustig gelegen in de 
dorpskern van Stalhille, Ideaal voor wie op zoek is naar een ruime en comfortabele 
woongelegenheid in een landelijke omgeving. Veel bergruimte. 

Omvat een inkom, ruime en lichtrijke living, volledig ingerichte keuken, 3 slaapkamers 
waarvan 1 met dressing, badkamer met ligbad en douche, zolder, oprit met plaats voor 
2 wagens garage met berging en voorziening wasmachine, 2 terrassen en een grote 
tuin met 2 tuinhuizen.  Totale oppervlakte : ca. 1800 m² 

Beschikbaar  1 juli 2023 

V E R H U U R D 05/83848
GARAGEBOX te huur in een garagecomplex in Assebroek, dichtbij het centrum van 
Brugge en de Gentpoort.  Een veilige plaats om uw voertuig te stallen en te 
beschermen tegen schade en de weerselementen.  Garagebox met voldoende 
manoeuvreerruimte voor de garage !   

Beschikbaar  1 april 2023 
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V E R H U U R D 05/76483
Dit horecapand - IJSSALON heeft een UITSTEKENDE commerciele ligging aan de 
ZEEDIJK van Middelkerke. Toeristische TOPLOCATIE + ca 20 zitplaatsen binnenin + 
prachtig uitzicht + 2 TERRASSEN, waarvan 1 pal op de zeedijk ! De zaak heeft 2 
toegangen, 1 via de Zeedijk en 1 via de Leopoldlaan. 
Een zaak met heel wat potentieel ! Er is mogelijkheid tot overname van het materiaal ! 

Omvat een gelagzaal voor ca. 20 personen met open toog en aansluitende cocktailbar, 
in de kelderverdieping bevinden zich de dames- en herentoiletten, keuken met vriescel, 
3 bergingen waarvan 1 met koelcel en een inloopdouche. 
Buiten zijn er 2 terrassen voorzien: 1 afgesloten terras pal op de zeedijk met plaats 
voor ca. 22 personen en een tweede terras aanpalend aan de zaak met plaats voor ca. 

V E R H U U R D 05/83179
Dit gezellig en comfortabel 1-slaapkamerappartement heeft een zeer goede ligging in 
het centrum van Oostende, vlakbij winkels en openbaar vervoer. 

Omvat een inkom, living, keuken, eetruimte, ruime slaapkamer, extra ruimte ( berging, 
dressing of kinderkamer ), badkamer met douche en wastafel, afzonderlijk toilet. 

Beschikbaar  1 mei 2023 

V E R H U U R D 05/73517
Een goed gelegen handels- of kantoorruimte op een drukke invalsweg langs de Baron 
Ruzettelaan in Assebroek. Ideaal om uw zaak in uit te baten vlakbij Brugge centrum en 
Oostkamp met voldoende parking voor de deur. 

Omvat een handelsruimte met terras achteraan, keuken en afzonderlijk toilet, privé 
kelderberging en een ondergrondse autostandplaats. 

Onmiddellijk vrij ! 

V E R H U U R D 05/83794
Ruim en instapklaar gelijkvloers appartement te Koolkerke/ Brugge. Ideaal gelegen 
vlakbij winkels, openbaar vervoer, voldoende parkeermogelijkheid en een vlotte 
verbinding naar autostrade en centrum Brugge. Een ruim en instapklaar 
2-slaapkamerappertement die u zeker zal bekoren! 

Omvat een inkom (met parlefoon), lichtrijke living met open half ingerichte keuken, 
badkamer met ligbad/ combi douche, enkele wastafel en toilet, 2 slaapkamers en een 
ruime berging.  
Men kan verder genieten van een mooie aangelegde gemeenschappelijke tuin! 

Kosten: + € 50  voorschot algemene kosten en € 25 voorschot waterverbruik per 

V E R H U U R D 05/81269
Modern & instapklaar gelijkvloers 1-slaapkamerappartement met GARAGE en 
TERRAS met uitstekende ligging in het centrum van Brugge op wandelafstand van de 
Markt. Vlakbij alle modaliteiten die de Brugse binnenstad te bieden heeft  Een 
energiezuinige en comfortabele woongelegenheid die volledig is afgewerkt met 
kwaliteitsvolle materialen.  

Omvat een inkom met inbouwkast, living met nieuwe verduisteringsgordijnen, volledig 
ingerichte open keuken, berging, 1 slaapkamer, badkamer met douche, toilet, terras en 
garage.  
Kosten : + € 20  voorschot water + € 50 Forfait syndic 
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V E R H U U R D 05/83677
Deze ruime en comfortabele 3-slaapkamerwoning met GARAGE heeft een zeer goede 
en centrale ligging in Wingene, op wandelafstand van winkels, school en sport- en 
ontspanningsfaciliteiten. 

Omvat een inkom, living, vernieuwde keuken, wasplaats, 3 slaapkamers, vernieuwde 
badkamer, zolder, koer en garage. 

Beschikbaar  1 mei 2023 

V E R H U U R D 05/83131
Zeer ruim en instapklaar Duplex-Appartement met 3 slaapkamers en ruim TERRAS, 
Ideaal en centraal gelegen in Zedelgem, dichtbij diverse winkels, openbaar vervoer en 
2 basisscholen. 

Omvat  een inkom met gastentoilet, ruime en lichtrijke liivng, ingerichte keuken, 3 
bergingen, 3 slaapkamers, badkamer met ligbad en dubbele wastafel, en een ruim 
terras 
Bewoonbare oppervlakte : 138 m² 

Onmiddellijk vrij ! 

V E R H U U R D 05/83128
Garagebox met uitstekende en centrale ligging in het centrum van Brugge vlakbij de 
Coupure. 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. 

Afmetingen  :  4.50  x  2.55  =  11,48  m² 

Beschikbaar  1 mei 2023   ( Kan vroeger vrij zijn  ) 

V E R H U U R D 05/82845
Dit comfortabel 1-slaapkamerappartement met ruim TERRAS heeft een uitstekende en 
rustige ligging in Kristus-Koning, een aangename en residentiele woonwijjk vlakbij 
diverse winkels, openbaar vervoer en op wandelafstand van het centrum van Brugge en 
met een vlotte verbinding met de ring.  

Omvat een woonkamer met open keuken, één slaapkamer, badkamer met douche en 
toilet, berging en een ruim terras. 
Kosten  :  +  € 30  Voorschot water! 

Beschikbaar  1 mei 2023 

V E R H U U R D 05/83228
Dit ruim en vernieuwd 3-slaapkamerappartement met GARAGE heeft een uitstekende 
ligging vlakbij de ring en het centrum van Brugge. Gunstig gelegen vlakbij diverse 
winkels fitness en openbaar vervoer. Vernieuwde verwarmingsketel. 

Omvat een ruime inkom met vestiaire, ruime living met veel lichtinval, volledig ingerichte 
keuken, 2 bergingen waarvan 1 met voorziening wasmachine, 3 slaapkamers, 
badkamer met vernieuwd ligbad, wastafel, afzonderlijk toilet, terras en garage. 
Kosten : + € 80 Forfait water, minuterie, onderhoud lift/gang 

Beschikbaar  1 mei 2023 
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V E R H U U R D 05/83407
Ruime woning te huur in Meetkerke 

Beschikbaar 1 maart 2023 
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