
“ZEEMAN ZOEKT 
LANDHUIS”

Stel, u hebt jarenlang gevaren. En u hebt de wind mee gehad. 
Dus u besluit aan wal te blijven en een mooi, groot landhuis te 
kopen. De thuishaven waar u altijd van droomde. Maar waar en 
hoe vindt u uw droomhuis?

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!!!

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!

WAALRE, VLASROOTLAAN 1A

HEEZE, ATLAS 42

VALKENSWAARD, DENNENLAAN 13
NIEUW!!! Werkelijk perfect onderhouden, vrijstaande villa (1400 m3) gelegen op schitte-
rend bosrijk perceel van ca. 6.000 m2 met terrassen, gazon, borders en grote vijverpartij. 
De woning is voorzien van prachtige, ruime vertrekken waaronder op begane grond een 
slaapkamer en badkamer, grote werkkamer met eigen entree, dubbele garage, ruime keu-
ken, bijkeuken en royale living met houtkachel. Op de 1e verdieping 4 grote slaapkamers 
en 2e ruime badkamer.
STARTPRIJS (bieden vanaf): € 1.000.000,=  K.K.  

Royaal, uitgebouwd keurig onderhouden en goed geïsoleerd half vrijstaand woonhuis 
met living voorzien van eikenhouten vloer, serre en werkkamer. Met in totaal 4 ruime 
slaapkamers en een grote badkamer. Fraai aangelegde tuin met optimale privacy, grote 
berging, carport en volledig geïsoleerde hobby/kantoorruimte. Totale perceel 250 m².

Let op: vanaf heden nieuwe interessante prijs € 285.000,- k.k.

Onder moderne architectuur gebouwde, royale, vrijstaande villa (bungalow) voorzien van 
alle denkbare luxe en comfort met kantoor/praktijkruimte aan huis, riante living, biblio-
theek, eetkamer, leefkeuken, 4 slaapkamers, 2 badkamers, royaal overdekt terras, garage, 
carport en een bijzonder aangelegde tuin met volop privacy op een verrassend perceel 
van maar liefst 1.432 m2. De ideale combinatie voor wonen en werken op een absolute top-
locatie in de gewilde villawijk nabij de bossen en scholen.
STARTPRIJS: € 1.185.000,- k.k. (bieden vanaf)

Dat komt vast goed met 
Best Intermediair 

Vastgoed Makelaardij


