
VALKENSWAARDSEWEG 2, LEENDE

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

WWW.BIVASTGOED.NL | INFO@BIVASTGOED.NL
Je moet van goeden huize komen, wil je dit aan je voorbij laten gaan!!!

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!

RIETHOVEN, ELZERIJS 5

VELDHOVEN, HEERSEWEG 141

EINDHOVEN, HENK VAN DEN BROEKLAAN 17
Waar vind je dit nog?…. Op ruim 1 hectare grond is deze prachtige royale split level-bungalow (circa 1500 
m3) gelegen met zowel een binnen- als buitenzwembad op korte afstand van bijvoorbeeld ASML/MMC (5 
km) en het centrum van Eindhoven (13 km). De villa voorzien van alle denkbare luxe en comfort beschikt 
daarnaast o.a. over een riante living, leefkeuken, 4 slaapkamers, 2 badkamers, sauna, hobbyruimte, relax-
ruimte, dubbele garage, carport, berging en een prachtige parkachtige tuin. 
Te koop bij inschrijving tot 24 december 2018! 
Startprijs: € 980.000,- k.k. (bieden vanaf)
Voorheen bij een andere makelaar een vraagprijs van € 1.150.000,- k.k..

Bouwperceel van maar liefst circa 4390 m² op toplocatie in 
Veldhoven! (Frontbreedte ca. 68 meter!!) Op de exclusieve 
locatie van Veldhoven een schitterend bouwperceel met het 
voorrecht om een prachtige, vrijstaande villa op te bouwen! 
Grijp nu die kans…De mogelijkheid om te bouwen op een 
prachtige locatie in het buitengebied van Veldhoven. Voor 
meer informatie bel naar één van onze makelaars Janneke 

Goed nieuws!!! In verband met gewijzigde omstandigheden nieuwe condities: 
Weloverwogen concurrerende prijs € 688.000,- k.k.
Op absolute toplocatie, in de zeer geliefde villawijk in Acht-Zuid is deze ruime, luxe bungalow (inhoud circa 900 
m3) met inpandige garage op een perceel van maar liefst circa 1232 m2 gelegen. De bungalow beschikt o.a. over 
een ruime living, sfeervolle leefkeuken, slaapkamer/ kantoor, masterbedroom, badkamer, walk-in closet, royale 
inpandige garage, royale zolderverdieping (mogelijkheid voor 3de, 4de of 5de slaapkamer) en een prachtige 
privacy biedende tuin op het zuiden.

UITNODIGING: U BENT VAN HARTE WELKOM VOLGENDE WEEK 
ZATERDAG 8 DECEMBER VAN 11.00 TOT 12.30 UUR!! 

STERKSEL, TEN BRAKEWEG 24

WAALRE, HEIVELD 4

Gemoderniseerde en uitgebouwde vrijstaande villa met optimaal 
wooncomfort met o.a. vrijstaande garage, 1e slaapkamer en badkamer 
op begane grond, werkkamer, riante living, moderne leefkeuken met 
kookeiland en verdieping met 3 tot 4 slaapkamers en 2e moderne 
badkamer. Prachtig tuin met optimale privacy op een groot perceel van 
ruim 2300 m2 in schitterende bosrijke villawijk “Churchillpark” 
Startprijs: € 698.000,- k.k. (bieden vanaf)

Keurig onderhouden vrijstaand, optimaal geïsoleerd woonhuis 
met royale living, keuken compleet met apparatuur en inpandige 
garage. Verdieping met 4 tot 5 slaapkamers en 2 badkamers. Fraai 
aangelegde tuin met optimale privacy gelegen op een perceel van 
400 m². 
Unieke kans! Vanaf heden startprijs: € 599.000,- k.k. 
(bieden vanaf) 

Stabèl 06-24226373 of Matt 
Andreoli op 06-50691876.
STARTPRIJS € 775.000,- k.k. 
(bieden vanaf) 

EXCLUSIEF AANBOD!!! 
PRACHTIG 

BOUWPERCEEL!! 


