Park 2 & 3 BRUGGE
tel : 050 34 34 20
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Een selectie van onze verhuurde panden.
05/69142
VERHUURD
Hedendaags en perfect instapklare WONING met 3 slaapkamers, ruim TERRAS en
AUTOSTAANPLAATS te huur in Torhout. Zeer interessante ligging vlakbij ziekenhuis,
scholen, treinstation, de markt,... Vlakbij N32 Roeselare - Oostende. Een prachtige
samenhang van licht, binnen- en buitenruimte ! Een energiezuinig totaalconcept met
een bewoonbare oppervlakte van 144 m².
Omvat een royale leefruimte van 43 m², een kwaliteitsvolle ingerichte halfopen keuken,
een ruim gesloten terras 18 m², afz. toilet met wastafel, berging/ wasruimte. Op het 1ste
verdiep: lichtrijke nachthal, badkamer met voldoende inbouwkasten - douche - wastafel,
3 slaapkamers waarvan 1 met balkon aan de voorkant, mooi binnenterras van 14 m² en
voor de woning is een autostaanplaats voorzien.
05/69577
VERHUURD
Deze ruime en lichtrijke 3-slaapkamerwoning met GARAGE en TUIN is zeer rustig
gelegen in Assebroek. Een comfortabele en praktische woonervaring in de rand van
Brugge. De plaatsing van nieuwe ramen met hoogrendementsbeglazing verhoogt nog
het comfort niveau van deze woonst !
Omvat een voortuintje, inkom, ruime lichtrijke living, ingerichte keuken, kelder, berging,
veranda, wasplaats, 3 slaapkamers waarvan 1 met wastafel, badkamer met ligbad
douche combi, ruime geisoleerde zolder, garage, ruime oprit met plaats voor meerdere
wagens, terras en een zonnige verzorgde tuin.
Bewoonbare oppervlakte : 173 m²
05/69914
Dit handelspand met woonst en garage heeft een interessante ligging vlakbij de
Sint-Jozefskerk in een aangename en dichtbevolkte woonwijk net buiten het centrum
van Brugge.

VERHUURD

Bestaande uit een winkelruimte van +- 35 m² en een kelder.
De woongelegenheid omvat een living, ingerichte keuken, 3 slaapkamers, badkamer
met ligbad douche combi en voorziening wasmachine, zolder, garage en een dakterras
Onmiddellijk vrij !

05/69878
VERHUURD
Dit recent en lichtrijk 2-slaapkamerappartement met 2 terrassen en autostandplaats
heeft een interessante ligging in Torhout. Op wandelafstand van het centrum, station,
ziekenhuis en winkels. Een comfortabele en praktische woongelegenheid met
hoogwaardige kwalitatieve afwerking. Lift aanwezig - Videofoon - Geen syndickosten !
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 een
autostandplaats.

05/68353
VERHUURD
Dit instapklaar gelijkvloersappartement met TUIN is rustig gelegen in Sint-Andries. Vlot
bereikbaar door zijn interessante ligging vlakbij de expressweg en het centrum van
Brugge.
Omvat een inkom, living, ingerichte keuken, berging met voorziening wasmachine, 1
slaapkamer, badkamer met douche, berging, terras en een tuin met tuinhuis
Vrij vanaf 1 oktober 2020
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05/68033
VERHUURD
Dit gezellig instapklaar appartement heeft een unieke en prachtige ligging in het
centrum van Brugge, op 100 meter wandelafstand van de Markt. Een lichtrijke en
instapklare woongelegenheid in de Brugse binnenstad met zicht op het Belfort.
Omvat een inkom, lichtrijke living, ingerichte ruime keuken, 1 ruime slaapkamer,
afzonderlijk toilet en een badkamer met een douche en een voorziening voor een
wasmachine.
Kosten : + € 10 forfait onderhoud en minuterie
Vrij vanaf 15 september 2020
05/67205
VERHUURD
Dit 1-slaapkamerappartement is goed gelegen in het centrum van Brugge, vlakbij het
Astridpark en diverse winkels.
Omvat een inkom, living, ingerichte keuken, slaapkamer, badkamer met douche,
wastafel en toilet. Deels gemeubeld : bed, kast, tafel, zetel, tapijt en TV-meubel
Gemeenschappelijk terras en berging op de 2e verdieping.
Onmiddellijk vrij !

05/65617
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!

VERHUURD

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
05/69674
VERHUURD
Garagebox te huur in de Dokwerkersstraat in Koolkerke Brugge.
Ideaal voor de buurtbewoners die een veilge en beschutte plaats zoeken om hun
voertuig of fiets(en) te stallen.
Garage : 5.10 m x

2.85 m

Poort : hoogte 1.97 m
Vrij vanaf 15 december 2020

05/69693
VERHUURD
Garage te huur in de Boeveriestraat, vlakbij 't Zand en het centrum van Brugge. Een
veilige plaats om je voertuig te stallen in een buurt met beperkte parkeermogelijkheid !
Toegang garage via de Maagdenstraat.
Onmiddellijk vrij !
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05/69639
VERHUURD
Deze ruime en volledig vernieuwde vrijstaande woning met GARAGE en TUIN is rustig
en residentieel gelegen in Brugge, met een vlotte verbinding naar de Ring van Brugge.
Ideaal voor wie op zoek is naar een comfortabele en praktische woonst in de rand van
Brugge. De eigentijdse en kwalitatieve afwerking zorgt voor een aangename en
aantrekkelijke woonervaring !
Omvat een voortuintje, inkom, gastentoilet, ruime living, volledig ingerichte vernieuwde
keuken, berging, 3 slaapkamers, vernieuwde badkamer met douche, garage, ruime
oprit met plaats voor 2 wagens en een zonnige tuin.
Bewoonbare oppervlakte : 153 m²
05/69226
VERHUURD
Dit handelspand met ruime woonst, garage en terras heeft een uitstekende
ZICHTLOCATIE vlakbij Scheepsdalebrug, langs 2 belangrijke invalswegen richting
Brugge. Ideaal voor vrij beroep, kinderdagverblijf . . . Deze vlot bereikbare handelszaak
met grote VISIBILITEIT is ideaal gelegen op een commerciele topligging om uw zaak
uit te baten. Tevens met een kwalitatief afgewerkte woongelegenheid om werk en
wonen te combineren met een bruikbare oppervlakte van 347 m².
De formule HUURKOOP is bespreekbaar !
Glvl omvat een winkelruimte (ca 45m²), atelier (ca 52 m²), ruime lichtrijke keuken, living,
afzonderlijk toilet, ruim terras van ca. 55 m² met uitweg naar de Oostendse Steenweg,
garage met zolderruimte en een kelder. Verdieping 1 omvat een volledig ingerichte
05/68807
Hoogwaardig afgewerkte woning te huur in Torhout. Aantrekkelijk, praktisch en op
wandelafstand van de markt, ziekenhuis en station. Kwalitatieve afwerking en zeer
energiezuinig. Voor wie op zoek is naar een kwalitatieve en comfortabele woonervaring
in Torhout.

VERHUURD

Indeling: inkom, gastentoilet met wastafel, zeer heldere woonkamer met open
ingerichte keuken, wasplaats/ berging, lichtrijke nachthal, 2 slaapkamers ( 15m² en
17m² ) met toegang tot het terras boven, badkamer met modern meubel, toilet en
douche, bergruimte (HR-ketel), zeer aangenaam terras ( ca. 30m² ) met verlichting en
stopcontact en een autostaanplaats voor de woning.
05/68989
VERHUURD
Deze volledig vernieuwde woning met stadsterras is rustig gelegen in het centrum van
Brugge met een mooi en rustgevend zicht op de boten langs de Coupure. De woonst is
afgewerkt met kwalitatieve materialen met oog voor detail en ligt dichtbij het Astridpark,
diverse winkels en openbaar vervoer en bovendien een vlotte verbinding naar de ring
en station.
Omvat een inkom, living, volledig ingerichte open keuken, 2 bergingen, stadsterras, 2
slaapkamers waarvan 1 met inbouwkasten, badkamer met douche, toilet en dubbele
wastafel.
Vrij vanaf 1 oktober 2020
05/68003
VERHUURD
Comfortabel 1-slaapkamerappartement op een rustige ligging in het centrum van
Brugge, tussen de Vismarkt en het Astridpark. Vlakbij diverse winkels en openbaar
vervoer. Budgetvriendelijk - aangename woongelegenheid in kleinschalig gebouw.
Omvat een inkom, living met veel lichtinval, volledig ingerichte keuken, badkamer met
ligbad, wastafel en toilet en een slaapkamer.
Uw fiets kan je veilig binnen stallen.
Vrij op 1 september 2020
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05/69213
VERHUURD
Beleef een aangename woonervaring in deze mooie ruime en rustig gelegen WONING
in het centrum van Brugge. Een comfortabele en energiezuinige woonst met ruime
afgesloten TUIN en achterliggende GARAGE. De ring en het centrum van Brugge zijn
zeer vlot bereikbaar
Omvat een inkom, gastentoilet, lichtrijke & ruime living, ingerichte keuken, 3 bergingen
waarvan 1 met voorziening wasmachine, 3 slaapkamers, badkamer met ligbad douche
combi, dubbele wastafel & toilet, ruime tuin met terras voorzien van verlichting,
stopcontact & waterkraan. De garagebox is vlot bereikbaar via een achterpoortje in de
tuin.
05/66882
VERHUURD
OVERDEKTE AUTOSTAANPLAATS te huur gelegen in de GARENMARKT, vlakbij de
Markt in het centrum van Brugge. Nooit meer op zoek naar die zeldzame parkeerplaats
in de Brugse binnenstad. Kosten : + € 5 algemene kosten
Onmiddellijk vrij !

VERHUURD

05/69645

05/65283
VERHUURD
Dit ruim en polyvalent handelspand heeft een uitstekende ligging in de Smedenstraat,
een door de Bruggelingen sterk gefrequenteerde winkelstraat. Gemakkelijk bereikbaar
en met voldoende parkeermogelijkheid in de buurt ( o.a parking 't Zand )
Een ruim hoekpand met een goede visibiliteit en een grote etalage in de Smeden- en
Kegelschoolstraat !
Hoekpand bestaande uit een grote winkelruimte van 102 m² op het gelijkvloers, een
stapelplaats van 127 m², kitchenette, 2 toiletten en een kelderverdieping van 116 m²
Kosten : + € 80 Voorschot syndic
Vrij vanaf 1 oktober 2020

VERHUURD

05/64716

Deze instapklare en lichtrijke DUPLEX-STUDIO is zeer goed gelegen op
wandelafstand van de dorpskern in Eernegem en vlakbij openbaar vervoer.
Omvat een inkom, lichtrijke leefruimte met open keuken, slaapruimte en badkamer met
douche. Kosten : + € 15 Forfait algemene delen en + € 12,50 Afstand van verhaal.
Onmiddellijk vrij !
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05/68049
VERHUURD
Deze gemeubelde studentenkamer (+/- 43 m²) met eigen sanitair is rustig gelegen in
het centrum van Brugge vlakbij diverse winkels, openbaar vervoer en het Astridpark.
Ideaal voor een comfortabele en onvergetelijke studenten- of stagetijd in Brugge.
Omvat een leef- en slaapruimte met open ingerichte kitchenette met kookplaat,
dampkap, frigo + diepvriesvak, badkamer met douche, wastafel en toilet. Er is ook een
gemeenschappelijke binnenkoer met fietsenstalling. Kosten : + € 10 forfait water
Gratis Wi-Fi !
Vrij vanaf 1 september 2020
05/67974
VERHUURD
Deze gelijkvloers studio met veel lichtinval is rustig gelegen in een recent gebouwde
residentie in een zijstraat van de Noorweegse kaai en de Damse vaart en vlakbij de ring
en het centrum van Brugge.
Omvat een ruime leef- en slaapruimte met open ingerichte keuken, badkamer met
douche en toilet en een terras. Gemeenschappelijke afvalberging en fietsenberging in
overdekte ruimte.
Kosten : + € 50 Voorschot syndic
Vrij vanaf 1 september 2020
05/67108
Dit instapklaar gelijkvloersappartement met TUIN en GARAGE heeft een interessante
ligging in het centrum van Brugge. Een comfortabele, royale en lichtrijke
woongelegenheid dichtbij alle modaliteiten die de Brugse binnenstad te bieden heeft.
Volledig zuidgericht ! ** De huurders kunnen ook gebruik maken van een ruime
gemeenschappelijke buurtwoning met eigen sanitaire en keukenfaciliteiten. Ideaal voor
familie- of vriendenmomenten die te ruim zijn voor het eigen appartement en dit via een
vlot reservatiesysteem !

VERHUURD

Omvat een mooie inkomhal met vestiairekast, ruime en lichtrijke living met volledig
ingerichte open keuken met eiland, 2 slaapkamers, badkamer met inloopdouche,
afzonderlijk toilet, berging-technische ruimte, privetuin van 40 m², private kelderplaats
05/66856
VERHUURD
Dit instapklaar 2-slaapkamerappartement met heeft een interessante ligging in het
centrum van Brugge vlakbij het Koning Albert-I park, het station en op 100 m van 't
Zand.
Omvat een inkom, gezellige living met volledig ingerichte open keuken, voorziening
wasmachine, 2 slaapkamers en een badkamer met douche. Kosten : + € 25
Voorschot waterverbruik.
Onmiddellijk vrij !

05/65636
VERHUURD
Dit instapklaar 2-slaapkamerappartement met terras biedt u rust en comfort in de
dorpskern van Oostkamp, nabij winkels en openbaar vervoer.
Omvat een inkom, living, ingerichte keuken, badkamer met ligbad, 2 slaapkamers,
berging met voorziening wasmachine & droogkast, toilet, terras en gemeenschappelijke
fietsenberging.
Kosten: + € 20 forfait algemene delen.
+ € 50 per jaar voor de septische put
Onmiddellijk vrij !
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05/68431
VERHUURD
Deze hedendaagse 2-slaapkamerwoning heeft een interessante ligging in een rustige
straat in het centrum van Brugge. Vlakbij het Astridpark en diverse winkels. Een
aangename en comfortabele woongelegenheid met een kwalitatieve en eigentijdse
afwerking !
Omvat een ruime living met open en volledig ingerichte keuken, koer, 2 ruime
slaapkamers, badkamer met douche, toilet, berging en zolderkamer ( in te richten als
extra kamer / bureel ).
Vrij vanaf 1 oktober 2020
05/68004
VERHUURD
Deze landelijke 4-slaapkamerwoning met GARAGE en TUIN is rustig gelegen in een
nieuwe verkaveling te Oedelem, dichtbij speelplein en openbaar vervoer. Recente
halfopen bebouwing afgewerkt met degelijke materialen, een waarborg voor een
aangename en comfortabele woonervaring.
Omvat een inkom met gastentoilet, ruime lichtrijke living, volledig ingerichte keuken,
veranda, badkamer met ligbad en douche, 4 slaapkamers, mogelijkheid voor bureel, 2
toiletten, zolder, ruime garage met bergruimte, zongerichte tuin met terras en tuinhuis.
Vrij vanaf 1 september 2020
05/68808
Deze idyllische woning met GARAGE en grote TUIN heeft een zeer rustige ligging in
Male te Sint-Kruis. De karaktervolle en ruime vrijstaande woning werd in 2000
gerenoveerd.

VERHUURD

Indeling : inkom, ruime en lichtrijke living, volledig ingerichte keuken, veranda, kelder,
berging, 2 slaapkamers, badkamer met ligbad en inloopdouche, afzonderlijk toilet,
ruime garage met elektriciteit en verlichting, terras en een tuin.
Vrij vanaf 15 oktober 2020

05/67104
VERHUURD
Opslagplaats/ garage gelegen vlakbij Scheepsdalebrug en rotonde Blankenbergse - en
Oostendse Steenweg te Brugge.
Vlotte doorgang om te laden, lossen en te manoeuvreren.
Afmetingen binnen 11 x 3 m = 33 m²
poort breedte 2.30 m en poort hoogte 2.60 m.
Vrij vanaf 1 september 2020

05/67938
VERHUURD
Dit recent en lichtrijk 2-slaapkamerappartement met TERRAS en GARAGE is rustig
gelegen in Kristus-Koning, een aangename woonwijk vlakbij het centrum van Brugge en
diverse winkels en de ring. Perfect voor wie een comfortabele, kwalitatief afgewerkte
en energiezuinige woongelegenheid zoekt in de rand van Brugge.
Omvat een inkom, living met veel lichtinval, volledig ingerichte keuken, 2 slaapkamers,
badkamer met ligbad en inloopdouche, afzonderlijk toilet, bergruimte met aansluiting
voor wasmachine en droogkast, terras en zeer ruime garage.
Kosten : + € 50 forfait syndic
Onmiddellijk vrij !
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05/58986
VERHUURD
Dit ruim & polyvalent handelspand is commercieel gelegen in Sint-Kruis langs een
drukke en gekende invalsweg naar het centrum van Brugge.
Bestaande uit: winkelruimte met 2 etalages, afzonderlijke ruimte met kitchenette, 2
afzonderlijke toiletten (1 voor klanten, 1 voor peroneel), parkeermogelijkheid voor de
zaak en 5 fietsrekken.
Mogelijkheid tot bijhuren van een garage aan € 70 per maand.
Oppervlakte : +- 170 m²
05/61482
VERHUURD
Dit instapklaar gelijkvloers 2-slaapkamerappartement heeft een uitstekende ligging in
Zeebrugge, vlakbij het strand. Recentelijk volledig gerenoveerd met een aantrekkelijke
moderne en kwalitatieve afwerking en inrichting. Een comfortabele, energiezuinige en
eigentijdse woongelegenheid met royale lichtinval
Bestaande uit een inkom, living, i ngerichte keuken, 2 slaapkamers, badkamer met
douche. Kosten : + € 5 forfait minuterie
Onmiddellijk vrij !

05/68815
Horecapand te huur op een commerciele ligging langs een invalsweg in Sint-Michiels
Brugge en vlakbij de hogeschool

VERHUURD

Omvat een terras vooraan, horeca- handelsruimte van 50 m², keuken, toilet, zolder ( 35
m² ) en een tuin.
Vrij 1 januari 2021

05/68811
VERHUURD
Deze PRACHTIGE 3-slaapkamerwoning met GARAGE en grote TUIN is zeer rustig
gelegen in Stalhille - Jabbeke. Een recente bouw met hedendaagse architectuur in
combinatie met felbegeerde woontroeven. Perfect voor wie op zoek is naar een ruime,
moderne en enrgiezuinige woonst in een rustige landelijke omgeving !
Indeling : inkom, ruime lichtrijke living met volledig ingerichte open keuken,
achterkamer met voorziening wasmachine, berging, 3 slaapkamers, badkamer met
inloopdouche en dubbele wastafel, geisoleerde zolder, ruime garage met oprit, terras
en een grote zonnige tuin met veel bergruimte.
Totale oppervlakte : 613 m²
05/64373
VERHUURD
Ruime fietsenberging in Sint-Kruis, tussen de Maalse Steenweg en de Moerkerkse
Steenweg. Hier kan u uw fiets(en) veilig bergen !
Er is tevens voldoende ruimte voor het opslaan van allerlei zaken.
Afmetingen: 1,63 m x 5,15 m = 8,39 m²
Onmiddellijk vrij !
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05/68406
VERHUURD
Hedendaags gelijkvloers appartement met een mooi open zicht te huur in Oostende
'De stad aan Zee'. Scholen, winkels, bus, centrum op wandelafstand, station op
fietsafstand en de snelweg op 2.2 km.
Ideaal voor wie op zoek is naar een leuke, comfortabele en energiezuinige
woongelegenheid !
Omvat een living met open ingerichte keuken, berging met voorziening wasmachine, 1
slaapkamer van +/- 13 m² en een badkamer met douche, wastafel met meubel en
spiegelmeubel. Geen extra kosten.
Onmiddellijk vrij !
05/68236
VERHUURD
Prachtige 3-slaapkamerwoning met GARAGE en ruime zuidgerichte TUIN met
uitstekende ligging dichtbij het centrum van Izegem, vlakbij diverse winkels en scholen.
Het energiezuinige pand heeft een moderne kwalitatieve afwerking die menig zal
aanspreken.
Omvat een inkom, lichtrijke living met open ingerichte keuken en zicht op de tuin, 3
slaapkamers, badkamer met ligbad en douche, 2 afzonderlijke toiletten, berging,
inpandige garage, terras en een zuidgerichte tuin.
Vrij vanaf 1 oktober 2020
05/67853
Vernieuwde duplex-studentenkamer met eigen keuken en badkamer zal garant staan
voor een aangename en memorabele studenten- of stagetijd in Brugge. Kleinschalig
gebouw, rustig gelegen in het centrum van Brugge, vlakbij het Astridpark en dichtbij
diverse winkels. Vlotte verbinding met de ring en het station.

VERHUURD

Omvat een inkom, ruime leefruimte met open ingerichte kitchenette, douche, toilet,
mezzanine = slaapruimte en een gemeenschappelijke fietsenberging. Kosten : + € 90
forfait verbruik (electriciteit, gas, water en internet)!
Vrij vanaf 1 september 2020
05/67849
VERHUURD
Deze comfortabele gemeubelde studio in Assebroek heeft een interessante ligging
vlakbij de ring en het centrum van Brugge.
Omvat een inkom, leef- en slaapruimte met open ingerichte kitchenette, badkamer met
douche en toilet, gemeenschappelijke berging.
Vrij vanaf 1 september 2020

05/67764
VERHUURD
Prachtig 1-slaapkamerappartement met zeer ruim terras rustig gelegen juist buiten
Brugge. Dit lichtrijk appartement op de 2e verdieping is volledig instapklaar en heeft
een vlotte bereikbaarheid vanwege zijn interessante ligging vlakbij de expressweg en
het centrum van Brugge.
Omvat een inkom met gastentoilet, gezellige living met open ingerichte keuken, 1 ruime
slaapkamer, badkamer met douche en een ruim terras. Kosten : + € 5 voorschot
verbruik algemene delen
Vrij vanaf 1 september 2020
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05/68272
VERHUURD
Deze gemeubelde studentenkamer met eigen sanitair is gelegen tussen het station en
het t' Zand van Brugge en op wandelafstand van de diverse modaliteiten die de stad te
bieden heeft. Kortom alles is aanwezig voor een aangenaam en optimaal verblijf voor
iedere student of stagiair! Verlichting, gordijnen en meubels voorzien - Instapklaar.
Kleinschalig gebouw (3 studentenkamers) - ideaal om in alle rust te studeren.
Omvat een gemeubelde leefruimte, een praktisch ingerichte kitchenette, badkamer met
douche & toilet en slaapruimte, fietsenberging gemakkelijk te bereiken via achterpoort.
Kosten + € 50 verbruik (wifi, TV, elec., gas, water en vuilniszakken).
Vrij vanaf 1 september 2020

VERHUURD

05/69217

1-slaapkamerappartement te huur in Ichtegem.
Omvat een inkom, living, keuken, 1 slaapkamer, badkamer met ligbad en een ruime
zolder.
Vrij vanaf 1 september 2020

05/69207
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.

VERHUURD

05/66553
VERHUURD
Deze ruime en karaktervolle WONING met 3 slaapkamers, grote GARAGE en zonnige
TUIN heeft een uitstekende ligging in Sint-Andries, vlakbij het centrum van Brugge. In
de zeer ruime garage is er plaats voor 2 wagens.
Omvat een inkom met vestiaire, lichtrijke living met marmeren sierschouw, volledig
ingerichte keuken, 3 slaapkamers, badkamer met massagedouche met regenkop,
afzonderlijk toilet met voorziening wasmachine, zeer ruim terras op 1e verdieping, zeer
ruime verwarmde garage voor 2 wagens (56 m²) en voorziening wasmachine, ruim
terras, zonnige tuin.
Vrij vanaf 1 september 2020
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