
PITTEM • Kriekestraat 2

Af te werken hoeve op maar liefst  
35.400m2. Instapprijs 700.000 euro
EPC: 1677 kWh/m². Vg – Lwag – Gmo – Vkr – Gvv.  

KIJKMOMENT 
ZATERDAG 01.02.2020 

van 10u - 11u30 

KIJKMOMENT 
ZATERDAG 18.01.2020

van 10u - 11u30 

KIJKMOMENT  
ZATERDAG 29.02.2020 

van 10u - 11u30 

TIELT • Kortrijkstraat 35    
Multifunctioneel handelspand met een  
opp. van 380 m2. Instapprijs 400.000 euro
EPC niet van toepassing. Vg – Wg – Gmo – Gvkr – Gvv.

OESELGEM • Palingstraat 11A

2 prachtige nieuwbouwwoningen 
met 3 slaapkamers. Instapprijs 350.000 euro 
EPB in opmaak wegens nieuwbouw. Vg – Wg – Gmo – Gvkr – Gvv.

CONTACTEER ONS 
Sint-Janstraat 185, 8700 Tielt
051 40 40 10 | info@vlaemynck.be

WWW.VLAEMYNCK.BE 

Volg ons op fi

BID 
2 BUY

BID 
2 BUY

BID 
2 BUY

BID 
2 BUY

UW PAND VERKOPEN, 
MET MINDER ZORGEN EN MEER VOLDOENING?
DAT KAN! VIA BID 2 BUY

Hoe werkt het?

Na een eerste contact en bespreking bepalen we samen de instapprijs.
Vlaemynck Vastgoedmanagement organiseert een eenmalig kijkmoment en 
verzorgt een doorgedreven promotiecampagne voor uw pand. 

Kandidaat-kopers brengen op de bezoekdag een bod uit (onder gesloten 
omslag en minimum aan instapprijs) tot aan een vastgelegde datum. 
U, als verkoper, beslist of u het hoogste bod aanvaardt.

✓ Meer voldoening

• Geen overvolle agenda door verschillende bezoekmomenten.
• Verkoper behoudt alle vrijheid om al dan niet te verkopen.
• Krachtige, doelgerichte promotiecampagne voor  

optimaal eindresultaat.
• Hoogste marktprijs door vraag en aanbod op zo’n  

kort mogelijke termijn.

UW VOORDELEN

✓ Minder zorgen

 • Vlaemynck Vastgoedmanagement heeft alle expertise en  
  media ter beschikking om uw pand in de kijker te zetten 
  en potentiële kopers aan te trekken.
 • Eenmalig kijkmoment voor alle kandidaat-kopers.  
  Dat maakt dat de verkoper geen slaaf is van de agenda 
  van de potentiële kopers.
 • Opvolging en afhandeling van de biedingen door 
  Vlaemynck Vastgoedmanagement. Uiteindelijke beslissing 
  wordt door u als verkoper gemaakt.

Vertrouw op het Vlaemynck-team en laat ons het werk doen.
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