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  VERHUUR KAMERS EN STUDIO’S 2021-2022 

IN DE BUURT: 
 
 
Kortrijksepoortstraat 299: 
(incl. internet) 
€ 65,00/mnd voor verwarming; elektriciteit en water eigen naam + autostaanplaats) 
St8: € 795,00 (49m² - 2 pers) 
Deze gerenoveerde studio beschikt over een volwaardige keuken: 4 kookplaten, frigo, combi-oven, vaatwasmachine.  
De badkamer heeft een enkele wastafel, toilet en inloopdouche. 
Op de mezzanine staan 2 1-persoonsbedden. 
 
 
Overpoortstraat 16-18: 
(incl. internet, € 100,00/mnd voor water en verwarming) 
(elektriciteit op eigen naam) 
App 101: € 745,00 (99m² - 2 pers) 
Dit appartement heeft 2 aparte slaapkamers, een living en een keuken. In de badkamer is een lavabo, toilet en 
douche aanwezig. 
 
 
 
 
NABIJ HET UZ  
 
 
Ottergemsesteenweg 681: 
(excl. internet, € 100,00/mnd syndicus en EGW) 
St401: € 665,00 (37m² - 2 pers) 
De studio heeft 2 aparte ruimten. De ene ruimte omvat de keuken en mogelijkheid tot het plaatsen van een bed 
en bureau. De andere slaapkamer heeft aansluitend de badkamer. 
 

 

MAATREGELEN COVID-19 

• Kom stipt aan op uw afspraak. 

• Kom maximaal met 2 personen bezichtigen. 

• Wacht op afstand tot wanneer wij het signaal geven dat het plaatsbezoek van start kan gaan. 

• Volg de richtlijnen van ons strikt op. 

• Beperk de duurtijd van uw bezichtiging. 

• Draag minstens een mondmasker, handschoenen zijn daarentegen niet verplicht. 

• Raak niets aan in de woning, ook geen deurkruk of lichtschakelaar. 

• Respecteer ten allen tijde de social distance van 1,5m. 

• Annuleer uw bezoek tijdig bij vermoeden van ziekte bij uzelf of iemand uit uw directe omgeving. 

• Wij dragen steeds een mondmasker en voorzien alcoholgel voor de partijen. 

• De bespreking van bepaalde vaststellingen of de beantwoording van vragen gebeurt in de buitenlucht. 

 

 
PLAATSBESCHRIJVING IN-UIT/ACTIVITEITEN: € 150,00    -    BIJ VERLENGING: € 65,00 

BORG KAMER: € 650,00   /   STUDIO: € 900,00   /   APPARTEMENT OF WOONST:  2 OF 3 MND HUUR 
PRIJZEN EXCLUSIEF VERBRUIK EN KOSTEN 


