
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!

HEEZE, GELDROPSEWEG 59

BEST, PATRIJSLAAN 2

Gelegen centraal in Heeze (“parel van Brabant”) hoogwaardig afgewerkte 
luxe en ruime villa (woonoppervlakte 360 m², inhoud 1.551 m³) met dub-
bele inpandige garage, luxe leefkeuken met exclusieve keukenopstelling 
compleet met apparatuur, 5 slaapkamers en 2 luxe badkamers, zwembad 
en prachtig aangelegde tuin met optimale privacy gelegen op een perceel 
van bijna 1.000 m²!

Startprijs € 1.050.000,- k.k. 
(bieden vanaf)

Schitterende vrijstaande riante villa met hoogwaardige materialen, royale 
leefruimtes en een prachtige, parkachtige tuin met een panoramisch 
uitzicht op de golfbaan met o.a. royale living, grote leefkeuken, separate 
eetkamer, 3 riante slaapkamers met mogelijkheid tot uitbreiden tot maar 
liefst 5 kamers, 2 badkamers en kantoorruimte. Het multifunctionele 
bijgebouw is voor diverse doeleinden te gebruiken, denk hierbij aan een 
hobbyruimte of een beroep aan huis. Het geheel is gelegen in de Villawijk 
in Best, diverse uitvalswegen zijn snel bereikbaar, daarnaast zijn op circa 
10 autominuten Eindhoven Airport en de Internationale school gelegen. 
Golfterrein ‘’Best Golf’’ is op een steenworp afstand gelegen, mede hier-
door geniet de woning vrij uitzicht aan de achterzijde.

Startprijs € 1.275.000,- k.k. 
(bieden vanaf)

UITNODIGING: U BENT VAN HARTE 
WELKOM OP ZATERDAG 3 OKTOBER 

VAN 11.00 TOT 12.30 UUR!!!

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.


