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Een selectie van onze verkochte panden.
04/42443
VERKOCHT
Deze exclusieve ruime herenwoning zal u bij de eerste aanblik charmeren. Vooral de
eigentijdse en morderne afwerking met hoogstaande kwalitatieve materialen zijn grote
troeven. Een energiezuinige EPC quotering en zonnepanelen drukken uw kosten en
dragen een steentje bij tot de klimaatbeheersing. De dubbele garage biedt ongekend
comfort aan voor houders van 2 wagens. De zonnige tuin zorgt voor rust na drukke
dagen. Last but not least is de zeer interessante ligging vlakbij het centrum van
Sint-Kruis en aan de rand van Brugge.
Conforme elektrische keuring en instapklaar. Kortom waar voor uw geld!
Bestaande uit een inkom, ruime living met veel lichtinval, bureelhoek, volledig ingerichte
keuken, 4 slaapkamers, dressing, badkamer met ligbad, douche en dubbele wastafel,
zeer ruime zolder, terras, tuin, uitweg en een dubbele garage.
04/42276
VERKOCHT
Deze ruime en lichtrijke 4-slaapkamerwoning met garage en tuin heeft een interessante
en centrale ligging in de dorpskern van Sijsele. Dit pand is ook geschikt als
praktijkruimte of de uitoefening van een vrij beroep. Er is een publieke parking naast de
eigendom.
Bestaande uit een praktijkruimte van +- 45 m², inkom, bureel, waskeuken, terras,
zuidgerichte tuin en een zeer ruime garage. Er is ook een zeer ruime kelderverdieping
aanwezig. Op de eerste verdieping vinden we een living, keuken, slaapkamer,
badkamer met douche, berging en toilet. Op de tweede verdieping zijn er nog 3
slaapkamers en 2 zolderruimtes.
04/41721
Deze op te frissen 2-slaapkamerwoning met stadsterras heeft een rustige en zeer
goede ligging in het centrum van Brugge.

VERKOCHT

Bestaande uit een inkom, living, ingerichte keuken, veranda, 2 bergingen 2
slaapkamers, badkamer met douche, wastafel en toilet, zolder en stadsterras.
Het pand werd reeds voorzien van een nieuw dak en nieuwe ramen vooraan. Bovendien
werd tevens de zijgevel geïsoleerd.
Korting Registratierechten Mogelijk !
04/42570
VERKOCHT
Deze ruime burgerwoning met 4 slaapkamers en terras is ideaal gelegen langs de
Vesten aan de ring te Sint-Kruis. Vlakbij diverse winkels, openbaar vervoer en dichtbij
het centrum van Brugge. Geniet van deze rijwoning die recent werd voorzien van
nieuwe ramen, rolluiken, centrale verwarming en een nieuw dak sinds 2012. Ideaal voor
wie op zoek is naar een comfortabele en aangename woonst aan de rand van Brugge.
Bestaande uit een inkom, gezellige living, ruime keuken, badkamer met douche, enkele
wastafel en toilet, 4 slaapkamers, berging en ruim terras (ca. 23 m²).
Oppervlakte: 70 m²
04/41363
VERKOCHT
Ondergrondse dubbele garage te koop op een interessante ligging in het centrum van
Blankenberge dichtbij de Zeedijk.
Opsplitsbaar in 2 garages
Beide garages worden elk nog voorzien van elektriciteit (stopcontact) en verlichting
Oppervlakte : br. 5,75 x 6,70 = 38,53 m²
Inrijpoort : h. 2,46 m

br. 2,43 m

Garagepoort :
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Een selectie van onze verkochte panden.
04/42343
VERKOCHT
Deze prachtig gerenoveerde 3-slaapkamerwoning met ruim terras heeft een
interessante ligging in het centrum van Sint-Kruis. De instapklare woonst vlakbij diverse
winkels en openbare vervoer onderging een geslaagde renovatie in 2011 en heeft een
zeer vlotte verbinding naar de ring en het centrum van Brugge. Ideaal voor wie op zoek
is naar een comfortabele, kwalitatieve en energiezuinige woongelegenheid in de rand
van Brugge. Zeer gunstige epc-waarde - overal dubbel glas - conforme keuring
elektriciteit. Mogelijkheid tot overname van nieuwe zonnepanelen !
Bestaande uit een inkom, ruime lichtrijke living, volledig ingerichte keuken, kelder,
berging / wasplaats, 3 ruime slaapkamers, badkamer met douche en dubbele wastafel,
zeer ruim zongericht terras met elektrische zonneluifel en een overdekte fietsenstalling
04/41030
VERKOCHT
Garage met berging en autostandplaats te koop in een residentie met een uitstekende
ligging in een residentiele wijk op wandelafstand van het strand en het centrum van
Blankenberge.
Autostandplaats mogelijk op de helling voor de garage
Afmetingen garage : 3 x 5,61 = 16,83 m²
Totale oppervlakte 3 x 6 = 18 m²
Berging : 1,17 m2
Poort : hoogte: 2 meter

breedte: 2,24 meter

04/42328
Deze ruime rijwoning met ruim stadsterras heeft een uitmuntende ligging in het
Historisch centrum van Brugge. De op te frissen 4-slaapkamerwoning bevindt zich op
een wandelafstand van de Markt en de ring van Brugge. Ideaal om er te vertoeven en te
genieten van deze zeer ruime woonst.

VERKOCHT

Bestaande uit een inkom, afzonderlijk toilet, lichtrijke living, voorplaats, keuken,
badkamer, 4 slaapkamers, ruime zolder, ruime kelder en een zeer ruim terras met
buitenberging.
Bewoonbare oppervlakte: 233 m²

04/41311
VERKOCHT
Deze opslagruimte met een oppervlakte van 600 m² heeft een centrale ligging in
Maldegem.
Loods voorzien van drijfkracht en wateraansluiting
Bebouwde oppervlakte : 600 m²
Totale oppervlakte : 4213,75 m² ( deels weiland )

04/42269
VERKOCHT
Ruime 4-slaapkamerwoning met garage, grote tuin en ruime opslagplaats. De op te
frissen en vlot bereikbare woonst heeft een goede ligging in Sint-Andries vlakbij de
expresweg en met een vlotte verbinding naar het centrum van Brugge. Ideaal pand voor
een zelfstandige.
Bestaande uit een inkom, living, achterliving, keuken, badkamer met douche en toilet,
berging, binnenkoer, ruime garage, ruime opslagruimte ( 46 m² ) en een grote tuin. Op
de eerste verdieping vinden we 4 ruime slaapkamers. De tweede verdieping omvat 2
zolderruimtes
Oppervlakte : 338 m²
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04/41499
VERKOCHT
Deze gezellige en praktische 3-slaapkamerwoning met terras heeft een uitstekende
ligging in het centrum van Brugge. Zeer rustig gelegen vlakbij het Guido
Gezellekwartier, de Kruisvest en de Sint-Janshuismolen. Vlotte verbinding naar de ring
en het station.
Bestaande uit een living, ingerichte keuken, berging, 3 slaapkamers, vernieuwde
badkamer met inloopdouche, wastafel en toilet en een stadsterras.
Oppervlakte : 45 m²

04/42372
VERKOCHT
Deze ruime en karaktervolle 3-slaapkamerwoning met stadstuin heeft een rustige en
unieke ligging in het centrum van Brugge met rustgevend zicht op de Speelmansrei.
Een comfortabele, gezellige en praktische woongelegenheid vlakbij 't Zand, de ring en
de historische binnenstad van Brugge.
Bestaande uit een inkom, 2-delige leefruimte waarvan 1 deel met visgraat parket , in
gerichte keuken, berging, kelder, 3 slaapkamers, bureel / dressing, badkamer met
ligbad douche combi, terras en een verzorgde stadstuin met berging.
Oppervlakte : 185 m²
04/41546
Deze ruime en prachtige cottage-woning met 5 slaapkamers en aangelegde tuin heeft
een interessante ligging vlakbij het centrum van Oedelem. De ideale woonst voor wie
op zoek is naar een ruime, lichtrijke en comfortabele woonervaring met een landelijke
maar hedendaagse en kwalitatieve afwerking en een praktische en maximale
ruimtebeleving. De alom aanwezigheid van rolluiken, distributie en een gunstig epc
certificaat verhogen alleen maar het comfort - en veiligheidsniveau van deze
aangename en energiezuinige woongelegenheid

VERKOCHT

Bestaande uit een ruime inkom met gastentoilet, lichtrijke living, volledig ingerichte
leefkeuken, zeer ruime berging met inbouwkasten, wasplaats, 5 slaapkamers, 2
badkamers waarvan 1 met ligbad en 1 met douche, zolder, overdekt terras, zeer mooi
04/41779
VERKOCHT
Deze ruime en lichtrijke 3-slaapkamerwoning met garage en zuidgerichte tuin heeft een
interessante ligging in Assebroek. Ideaal voor wie op zoek is naar een comfortabele
woongelegenheid in de rand van Brugge.
Bestaande uit een inkom, ruime en lichtrijke living, ingerichte keuken, berging, 3
slaapkamers, badkamer met ligbad douche combi, wastafel, toilet, zolder, garage met
voorziening wasmachine, terras en een zuidgerichte tuin.
Oppervlakte : 257 m²
Gvg,Wg,Gmo,Gvkr,Gvv
04/42079
VERKOCHT
Deze garagebox heeft een interessante ligging in Sint-Jozef, vlakbij de ring van Brugge.
De garage met metalen kantelpoort maakt deel uit van een bovengronds
garagecomplex en heeft voldoende manoeuvreerruimte voor de garage. Een veilige
plaats om uw voertuig te stallen en te beschermen tegen schade en de
weerselementen. Door zijn ligging in een dichtbevolkte woonwijk is er een groot
verhuurpotentieel en dus ook geschikt als vastgoedinvestering ! Geen syndickosten !
Afmetingen : 5 m x 2,68
Poort : h: 1,85 x b: 2,25 m
Oppervlakte : 13 m²
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Een selectie van onze verkochte panden.
04/41785
VERKOCHT
Dit handelpand met woongelegenheid en garage is uitstekend gelegen in het centrum
van Sint-Michiels. Geschikt voor diverse handelsdoeleinden. Vlot bereikbaar en met
parkeermogelijkheid voor de deur. Vlotte verbinding naar het centrum van Brugge, het
station en de autosnelweg
Bestaande uit een handelsruimte van 70 m² in 2 delen, kelder, toilet, tuin en garage. De
woongelegenheid bestaat uit een energiezuinig duplex-appartement met een inkom,
living, ingerichte keuken, 2 slaapkamers, badkamer met douche, dressing, voorziening
wasmachine & droogkast. Het appartement is voorzien van een alarmsysteem.
Oppervlakte : 213 m²
04/41801
VERKOCHT
Deze ruime vrijstaande 3-slaapkamerwoning met garage heeft een uitstekende ligging
in een rustige residentiele woonwijk in de rand van Eeklo. De instapklare, degelijke en
kwalitatieve woonst met praktische indeling, gelegen vlakbij scholen en winkels staat
garant voor een aangename en comfortabele woonervaring in Eeklo.
Vloerverwarming - geisoleerd plafond - dubbele beglazing - overal rolluiken
Bestaande uit een inkom, ruime lichtrijke living, volledig ingerichte keuken, kelder,
berging met voorziening wasmachine en droogkast, 3 slaapkamers, bureel, badkamer
met ligbad, douche en dubbele wastafel, grote zolder, terras, grote zonnige tuin, garage
met lange oprit
04/41766
Deze gezellige 2-slaapkamerwoning met terras is rustig gelegen in het centrum van
Brugge vlakbij het Gezellekwartier, de kruisvest en de molens. Vlotte verbinding naar de
ring en het station.

VERKOCHT

Bestaande uit een inkom, living met open ingerichte keuken, berging, terras, 2
slaapkamers, badkamer met vernieuwde douche en zolder.
Korting registratierechten mogelijk !
Oppervlakte : 40 m²
04/38114
VERKOCHT
Deze studentenkamer met luxe afwerking, eigen keuken en eigen badkamer is rustig &
ideaal gelegen op een unieke locatie in de Brugse binnenstad. Gebouwd in 2013, in
een voormalig kantoorgebouw, voldoet dit pand zeker volledig aan de meest strenge
normen qua brandveiligheid en leefcomfort. Dit aanbod is dus de ideale opportuniteit
voor wie op zoek is naar een betaalbare vastgoedinvestering. Er is tevens een ruime &
gezellige gemeenschappelijke loungeruimte voor sociale contacten met de andere
medebewoners. Kortom alles is aanwezig om te voldoen aan de meest veeleisende
student / stagiair. Thans verhuurd.
Bestaande uit een leef- en werkruimte met energiezuinige led-verlichting, eigen
kitchenette en eigen badkamer met douche.
04/41574
VERKOCHT
Dit prachtig 2-slaapkamerappartement met garage en zonnig terras is ideaal gelegen in
Kristus-Koning een aangename en rustige residentiele woonwijk net buiten het centrum
van Brugge. Vlakbij de ring, diverse winkels, school, AZ Sint-Jan en verbindingswegen
De kwalitatieve afwerking met duurzame materialen staat garant voor een comfortabele
energiezuinige en eigentijdse woonervaring.
Bestaande uit een inkom, lichtrijke living, volledig ingerichte keuken, 2 slaapkamers,
badkamer met inloopdouche, ligbad en dubbele wastafel, afzonderlijk toilet met
wastafel, bergruimte met aansluiting voor wasmachine en droogkast, zonnig terras en
een garage.
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Een selectie van onze verkochte panden.
04/42074
VERKOCHT
Dit prachtig instapklaar gelijkvloers 2-slaapkamerappartement met garage 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. Ligt in de stijlvolle en degelijke Nordic
residentie. Ook perfect geschikt als tweede verblijf of vastgoedinvestering.
Bestaande uit een inkom, ruime en lichtrijke living met gezellige inbouw gashaard ,
volledig ingerichte keuken, 2 slaapkamers waarvan 1 met inbouwkasten, badkamer met
inloopdouche en een ruime garage met berging.
24/07864
VERKOCHT
Wingene : Bosgrond met de mogelijkheid tot het bouwen van een ééngezinswoning of
weekendverblijf. Zeer rustig gelegen in een bosrijke omgeving van Wingene en op
wandelafstand van het Bulskampveld.
RUP Vorsevijvers van toepassing en beschikbaar in ons kantoor.
Aan de straat is aansluiting mogelijk voor water en elektriciteit.
Oppervlakte : 507 m²

04/39882
Horecapand met woonst en zonnig terras op de Markt te Oedelem. Een opportuniteit
voor enthousiaste uitbaters die hun horecadroom willen waarmaken op een uitstekende
locatie. Jarenlang uitgebaat als horecazaak. Verkoop zonder overname!
Het ruime geheel wordt als eenheid verkocht! Tal van mogelijkheden = veelzijdig
aanbod!

VERKOCHT

Bestaande uit een gelagzaal met 32 plaatsen, bar, ruime keuken, gang, toiletten,
kelderverdieping met 2 kelders die dienst kunnen doen als stockageruimte en een
terras vooraan het pand met een capaciteit van +- 24 plaatsen, koer achteraan.
De woongelegenheid omvat een ruime living, badkamer op de eerste verdieping en 3
slaapkamers op de tweede verdieping.
04/41086
VERKOCHT
Deze gezellige en praktische Brugse 3-slaapkamerwoning met terras is zeer rustig
gelegen in het centrum van Brugge en kijkt uit op een rustig en autoluw pleintje. Een
interessante ligging op wandelafstand van de Coupure en het Astridpark.
Vernieuwd in 2012.
De woning omvat een inkom, voorplaats of bureel, living met authentieke tegelvloer,
volledig ingerichte keuken, berging, terras met berging / wasplaats en toilet. Op de
eerste verdieping bevinden zich 2 slaapkamers en een badkamer met ligbad-douche
combi, wastafel en toilet. Op de tweede verdieping is er een derde slaapkamer onder
dak.
04/38180
VERKOCHT
Dit instapklaar horecapand met ruime woonst heeft een commerciële ligging in
Lichtervelde ( regio Torhout - Roeselare ) en is ideaal voor een combinatie werken &
wonen. De instapklare zaak is thans uitgebaat als restaurant - bistro en heeft een ruim
zonneterras en parkeermogelijkheid. Deze koop is gekoppeld aan de overname van het
handelsfonds.
Bestaande uit een gelagzaal in twee verdiepingen, bar, professionele keuken, bijkeuken
met afwasruimte, 2 bergruimtes, speelplein, parking en tuinhui., De woonst omvat een
living, 3 slaapkamers, strijkkamer, badkamer en zolderruimte.
Oppervlakte : 1546 m²
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04/40403
VERKOCHT
Ruime garagebox met een goede ligging in een garagecomplex in het centrum van
Brugge. Ook geschikt als investering.. Het garagecomplex is afsluitbaar via een
metalen hekken.
Aflopend dak : van 3,13 m tot 2,26 m. met mogelijkheid tot het maken van een
mezzanine ruimte onder het dak
Afmetingen : 5,50 x 2.81 m = 15,45 m²
Houten kantelpoort : 2.24 m breed en 2,07 m hoog

04/40843
VERKOCHT
Prachtig instapklaar éénslaapkamerappartement met uitstekende en centrale ligging in
Blankenberge. Vlakbij diverse winkels, de markt, station en op wandelafstand van de
zeedijk. De volledige renovatie in 2016 met kwalitatieve materialen resulteerde in een
comfortabele en moderne wooneenheid met een warme uitstraling. Ideaal als
vastgoedbelegging of als 2e verblijf aan de Belgische kust.
Gunstige EPC-waarde - conform elektriciteitsattest !
Het appartement bestaat uit een inkom, ruime en lichtrijke living met volledig ingerichte
open keuken, zeer ruime slaapkamer met rolluik, vernieuwde badkamer met
inloopdouche, wastafel en toilet en een berging met voorziening voor wasmachine.
04/41781
Recent gerenoveerde opbrengsteigendom met een gelijkvloers handelspand en 3
wooneenheden in Assebroek vlakbij de ring en vlakbij het historisch centrum van
Brugge. Een interessante vastgoedinvestering.

VERKOCHT

Bestaande uit een gelijkvloers handelspand en 3 wooneenheden met op het
gelijkvloers een living, keuken, 1 slaapkamer, badkamer met douche, afzonderlijk toilet,
garage, buitenberging en een binnentuin. Op de 1e verdieping bevinden zich 2
appartementen met elk een living, keuken, 2 slaapkamers, een badkamer en een toilet.
Verder beschikt het pand over een ruime kelder en een geïsoleerde zolder.

04/41290
VERKOCHT
Deze op te frissen 3-slaapkamerwoning met garage en tuin is rustig gelegen vlakbij het
centrum van Moerkerke.
Bestaande uit een inkom, living, toilet, keuken, badkamer met ligbad douche combi,
berging, kelder, terras, tuin, garage en zijpoortje, 3 slaapkamers, zolder met mansarde.
Oppervlakte : 289 m²
Korting Registratierechten Mogelijk !

04/41946
VERKOCHT
Deze instapklare 3-slaapkamerwoning met garage en tuin heeft een uitstekende ligging
in Sint-Michiels. Een grondige renovatie in 2010 resulteerde in een
moderne,energizuinige woongelegeheid met hoogwaardige kwalitatieve afwerking.
Bestaande uit een inkom, ruime living, keuken, 2 bergingen, 3 slaapkamers, badkamer
met inloopdouche, zolder, garage, terras en tuin.
Oppervlakte : 111 m²
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04/40835
VERKOCHT
Deze energiezuinige 5-slaapkamerwoning met garage is rustig gelegen in Sint-Andries.
Uitstekende ligging vlakbij het centrum van Brugge en vlot bereikbaar door de nabijheid
van diverse verbindingswegen. De 5 slaapkamers en 3 badkamers maken deze woonst
ideaal voor een groot gezin en perfect voor wie een ruime en comfortabele
gezinswoning zoekt in de rand van Brugge. De veranda zorgt voor lichtrijke overgang
tussen de leefruimte en de aangelegde tuin.
Bestaande uit een inkom, living, volledig ingerichte keuken, veranda met voorziening
wasmachine, 5 ruime slaapkamers, 3 badkamers (1 met ligbad en 2 met douche),
berging, zolder, garage met waterverzachter, gezellig terras en aangelegde tuin met
tuinhuis.
04/41271
VERKOCHT
Deze ruime 5-slaapkamer duplex heeft een centrale ligging in Sint- Andries. Ideaal
gelegen vlakbij winkels, openbaar vervoer en met een vlotte verbinding naar de
Expresweg en het centrum van Brugge
Bestaande uit een inkom, ruime living, ingerichte keuken, berging, 5 slaapkamers
waarvan 3 voorzien van distributie en telefonie, badkamer met ligbad douche combi,
dubbele wastafel en voorziening wasmachine, zolderruimte.
KORTING REGISTRATIERECHTEN MOGELIJK !

04/41439
Deze vrijstaande woning met garage en grote tuin is rustig gelegen in Zuienkerke,
tussen Brugge en Blankenberge en heeft een vlotte verbinding naar de E403. Deze
gerenoveerde woonst met uniek uitzicht biedt u een aangename en comfortabele
woonervaring in een groen en landelijke omgeving.

VERKOCHT

Bestaande uit inkom, afzonderlijk gastentoilet, ruime living (50m²) met volledig
ingerichte open keuken, berging, kelder, 2 slaapkamers, badkamer met douche en
toilet, terras, zeer ruime tuin en een ruime garage.
Totale oppervlakte : 1213 m²
04/41171
VERKOCHT
Deze ruime vrijstaande 3-slaapkamerwoning met grote garage en zonnige tuin heeft
een interessante ligging in Zedelgem. Een kwaliteitsvolle woonervaring in een
karaktervolle woonst met royale lichtinval. De woning is voorzien van dubbele beglazing,
een geisoleerd dak en er is tevens een conform keuringsattest van de elektrische
installatie.
Bestaande uit een inkom, ruime lichtrijke living, ingerichte leefkeuken, 3 ruime
slaapkamers, 2 dressings, badkamer met ligbad douche combi met massagedouche,
volledig onderkelderd met een ruime garage, gezellig terras en grote tuin met tuinhuis
Oppervlakte : 973 m²
04/41562
VERKOCHT
Deze ruime en praktische vrijstaande woning met 3 slaapkamers garage en tuin is rustig
gelegen in een aangename residentiele woonwijk in Sint-Kruis. Een aangename en
comfortabele woongelegenheid in de rand van Brugge
Bestaande uit een inkom, living, deels ingerichte keuken, berging, 3 slaapkamers,
badkamer met ligbad, zolder, garage, 2 buitenbergingen, ruim terras en zonnige tuin
Oppervlakte : 660 m²
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Een selectie van onze verkochte panden.
04/41197
VERKOCHT
Dit handelspand heeft een uitstekende ligging in het centrum van Brugge tussen de
Markt en de theaterplaats. Een commerciele en toeristische toplocatie met het
Frietmuseum, Choco-Story, Historium en de stadsschouwburg in de directe omgeving.
Het gebouw wordt verkocht maar het handelsfonds wordt niet overgelaten, de uitbater
blijft. Ideaal als vastgoedinvestering
Bestaande uit een handelsruimte van 46 m², stockageruimte van 17 m², kitchenette,
afzonderlijk toilet, kelder. Op de eerste verdieping zijn er 2 kamers van 18 en 14 m²,
een keuken en een badkamer met ligbad en wastafel.

04/41256
VERKOCHT
Deze vrijstaande 4-slaapkamerwoning met garage en verzorgde tuin heeft een
uitstekende ligging vlakbij het centrum van Veldegem. Een karaktervolle woonst met
een degelijke uitstraling.
Bestaande uit een oprit met voortuintje, inkom, ruime living, half ingerichte keuken,
droge kelder, 4 slaapkamers, badkamer met ligbad, zolder, 2 garages waarvan 1 met
voorziening wasmachine, terras en zuidgerichte verzorgde tuin.
Oppervlakte : 651 m²

04/41279
Deze prachtige vrijstaande 4-slaapkamerwoning met garage en zwemvijver is zeer
rustig gelegen in een residentiele woonwijk in Sint-Michiels. Een uitstekende ligging in
een groene omgeving en met een vlotte bereikbaarheid naar verbindingswegen en
station
De lichtrijke en zuid-gerichte woning met alle modern comfort voorziet in een maximale
ruimtebeleving in de groene rand van Brugge
De zonnepanelen, vloerverwarming en recente verwarmingsketel staan garant voor een
energiezuinige en comfortabele woonervaring.

VERKOCHT

Bestaande uit een voortuin met oprit, inkom, ruime lichtrijke living met open haard en
volledig ingerichte open keuken met moderne kwalitatieve toestellen, bijkeuken met
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VERKOCHT
Typische Brugse stadswoning met 2 slaapkamers en ruim stadsterras te koop in het
centrum van Brugge. Rustig gelegen in een eenrichtings zijstraat van de Langestraat.
Op wandelafstand van de ring en de groene Vesten.
Bestaande uit een inkom, living, keuken, berging, 2 slaapkamers, badkamer met
douche en een ruim stadsterras.
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