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Zeer realistische koopprijzen!!!
VALKENSWAARD, LEONARDUSDAL 69

HEEZE, LEENDERWEG 1

LEENDE, STRIJPERSTRAAT 15

Zeer royale tussenwoning (grootste type van ca 430 m3!!!) met 
garage en eigen parkeerplaats, sfeervolle woonkamer met houten 
vloer, luxe nieuwe keuken, ruime badkamer, 5 slaapkamers 
(mogelijkheid 6) en diepe zonnige achtertuin met overdekt terras 
en vrije achterom, gelegen op gunstige locatie met scholen en 
winkels in directe omgeving.
Startprijs: € 225.000,= K.K. (bieden vanaf naar boven)

Vrijstaand, uitgebouwd woonhuis met sfeervolle woonkamer, 
leefkeuken, badkamer en 3 slaapkamers, werkkamer en vrijstaande 
garage gelegen op groot perceel van 1170 m2 met gastenverblijf en 
tuinhuis.
Startprijs: € 249.000,- K.K. (bieden vanaf)

Sfeervol halfvrijstaand karakteristiek uitgebouwd, geïsoleerd 
woonhuis met grote vrijstaande hobbyschuur (ca. 75 m²), 
woonkamer met eiken houten vloer, badkamer, verdieping met 4 
slaapkamers en gezellige tuin met optimale privacy gelegen op een 
groot perceel van circa 1400 m² met wijds uitzicht over de 
landerijen en op korte afstand van het centrum.
LET OP: GEWIJZIGDE VRAAGPRIJS € 325.000,- K.K.

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!

“BERGBEKLIMMER ZOEKT TOPHUIS”
Dat komt vast goed met Best 

Intermediair Vastgoed Makelaardij
Stel u bent bergbeklimmer en geniet ervan om de mooiste bergen te 
bedwingen. Met houweel en touw brengt u dagen in de bergen door met 
als doel de top te bereiken. Dat is de overwinning. Na de afdaling wilt u 
snel de volgende reis gaan plannen. Dus u gaat op zoek naar een top-
woning waar u kunt pieken. Met wie volgt u deze stijgende lijn?  

OPEN HUIS 7 APRIL 2018 VAN 
11.00-15.00 UUR. U BENT VAN 

HARTE WELKOM!


