
“SINTERKLAAS ZOEKT 
PAKHUIS”

Dat komt vast goed met Best 
Intermediair Vastgoed Makelaardij

“(ZWARTE) PIET ZOEKT WONING 
IN HET WITTE DORP”

Dat komt vast goed met Best 
Intermediair Vastgoed Makelaardij

Stel, u bent een man op leeftijd maar gaat nog lang niet 
stoppen met werken. U heeft een woning in Spanje maar 
wilt overwinteren in Nederland. U heeft een goedlopende 
zaak welke in de winter overuren draait. Voor al die bestel-
lingen, pakjes en medewerkers zoekt u een mooi ruim 
pakhuis. Maar hoe vindt u dit pakhuis?

Stel, u heeft jaren voor een baas gewerkt. Hard gewerkt: 
zakken gedragen, schoenen gevuld, paard verzorgd en 
zelfs schoorstenen geveegd. En ineens…. krijgt u de 
Zwarte Piet toegespeeld.  En ondanks de wellicht kleur-
rijke toekomst denkt u erover om het eens wat rustiger 
aan te gaan doen en gaat op zoek naar een Pietoreske 
woning in ’t Witte Dorp. Maar hoe vindt u deze woning?

VALKENSWAARDSEWEG 2, LEENDE

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

WWW.BIVASTGOED.NL | INFO@BIVASTGOED.NL
Prachtig object voor de fi jnproever!

BUDEL, BOSCH 34
Royale vrijstaande villa (ca. 1350 m³) met grote vrijstaande dubbele garage , royale kantoor/werkkamer op begane 
grond, leefkeuken en riante living. Verdieping met 4 royale slaapkamers en luxe complete badkamer. Schitterend 
aangelegde tuin met optimale privacy en grote vijverpartij gelegen aan de rand van het dorp met aan voorzijde vrij 
uitzicht over de landerijen gelegen op een groot perceel van maar liefst 8310 m². Unieke eindejaarsknaller!! (alleen 
bestemd voor de doortastende koper)

Waar vindt u een up to date villa van 1.350 m3 (reële bouwkosten € 800.000,-)? Op een perceel van meer dan 8.000 m2 

(reële marktwaarde € 500.000,-)? En dat voor een STARTPRIJS van € 750.000,- k.k. (bieden vanaf) 

WIE HET EERST KOMT, WIE HET EERST MAALT!!

Voor die vraag bent u bij ons aan het juiste adres! Wij zijn als geen ander thuis in het betere huis. 
In het vinden, kopen en verkopen van droomhuizen zijn we uiterst succesvol. 

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!

UITNODIGING: U BENT VAN HARTE WELKOM VOLGENDE WEEK 
ZATERDAG 9 DECEMBER VAN 11.00 TOT 12.30 UUR!!!


