
VALKENSWAARDSEWEG 2, LEENDE

TEL. 040-2062651 (MA. T/M ZA.)

WWW.BIVASTGOED.NL | INFO@BIVASTGOED.NL

Meer informatie? Benieuwd wat uw huis waard is? Bel ons kantoor in Leende: 040-2062651. 
Of neem contact op met uw Huismakelaar Matt Andreoli: 06-50691876

Ook voor VERHUUR in het hoger segment: 
www.birealestate.nl

Uitgebreide presentatie 
op Funda mogelijk!

ACHTER ELKE TOPPRESTATIE... 
SCHUILT DE PASSIE VAN ONS TEAM!!!

Wist u dat?....
• Best Intermediair Vastgoed B.V. gevestigd in 

Leende een dynamisch bedrijf is met meer dan 
veertig jaar ervaring in de bemiddeling van 
vastgoed, met als specialisatie woonhuizen.

• Ons team van maar liefst 5 vastgoedadviseurs 
ieder zijn eigen kwaliteiten heeft waardoor 
elke opdrachtgever zich thuis voelt.

• Wij teamspelers zijn, dus gegarandeerd aan-
dacht van het gehele team!

• Wij als enige makelaar in de regio bereid zijn 
voor de woning van uw koper een garantie-
prijs te bieden, waardoor de koper geen 

aarzeling meer heeft om direct tot aankoop 
over te kunnen gaan. Derhalve een grotere 
slagingskans voor de verkoop van uw woning.

• Wij door de jaren heen een belangrijke positie 
verworven hebben op de bestaande huizen-
markt en wij door ons uitgebreide netwerk 
binnen en buiten de regio, voor elke bestaande 
woning de juiste koper weten te vinden.

• Sparen geld kost. U kunt beter in huizen 
investeren.

• De markt in beweging blijft.
• Waalre en Eindhoven Zuid extreem gewild zijn 

in het hoge segment.

EINDHOVEN, PARKLAAN 42

Op fantastische locatie aan de prachtige Parklaan gelegen, vrijstaande karakteristieke 
villa welke zeer recent geheel gerenoveerd en verbouwd is met gebruik van de meest 
exclusieve materialen. Op de begane grond voorzien van sfeervolle living, zeer royale 
eetkeuken met openslaande deuren en werkkamer. Op de eerste verdieping drie ruime 
slaapkamers, aparte waskamer en moderne, luxe badkamer. Op de tweede verdieping is 
een prachtige mastersuite gerealiseerd met de nok en balken in zicht bestaande uit een 
slaapgedeelte, badkamer en maatwerk garderobe.

Vraagprijs: € 2.450.000,= k.k.

BUDEL, GROOTSCHOTERWEG 4

VELDHOVEN, DE LOCHT

Recent gebouwde villa nabij het centrum!!
Prachtige, recent gebouwde, stijlvolle villa (ca. 830 m3) met o.a. een carport, kantoor/
werkkamer met eigen entree, speelkamer, royale living met annex open keuken met luxe 
keukenopstelling, verdieping met totaal 5 tot 6 slaapkamers en een luxe badkamer. Fraai 
aangelegde tuin met optimale privacy en groot overdekt terras (totale perceeloppervlakte 
547 m²).

Aantrekkelijke, instapklare vraagprijs: € 650.000,= k.k.

Residentiële villa gelegen in een magnifi eke omgeving op het Landgoed “Berkensteyn”.
Waar u kunt rondrijden te paard op uw eigen landgoed of u maakt een wandeling in deze 
oase van rust of u kijkt vanuit uw werkplek thuis op de prachtige grote visvijver!
Kortom teveel om op te noemen, ook zo benieuwd? Bel voor meer informatie Gerrie 
Royackers 06-22230896.

Huurprijs: € 10.000,= per maand


