
“STIJVE HARK ZOEKT 
HUIS MET TUIN”

Stel, u bent zo lenig als een biels en krijgt al spierpijn als u de krant door-
bladert. Dus u besluit dat wat lichaamsbeweging geen kwaad kan en gaat 
op zoek naar een huis met een tuin. Maar waar en hoe vindt u zo’n huis?

VALKENSWAARDSEWEG 2, LEENDE

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

WWW.BIVASTGOED.NL | INFO@BIVASTGOED.NL
Prachtige objecten voor de fi jnproever!!!

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!

WEERT, DE BIEST 10

HEEZE, MARINER 3

STERKSEL, TEN BRAKEWEG 20
De woning kenmerkt zich door de statige architectuur van de 
hand van architect Smeets, welke in het ontwerp gebruik heeft 
gemaakt van onder andere kwalitatief hoogwaardige materialen. 
De woning kenmerkt zicht door de diverse metselverbanden, de 
glas-in-loodramen, de vloeren, sierplafonds en sierhekwerken. 
De huidige bewoners hebben diverse isolerende voorzieningen 
doorgevoerd met behoud van de oorspronkelijke details. De 
huidige, met bladgoud afgewerkte, naamsteen is door de huidige 
eigenaren geplaatst ter ere van de rijke geschiedenis van het 
monumentale pand en haar oorspronkelijke eigenaar “Bolle Jan” 
Hendriks. Via de statige entree is er toegang tot de voorzijde 
van de woning. Middels enkele treden is er via de authentieke 
voordeur toegang tot de ontvangsthal van de woning.

Startprijs: € 1.475.000,- k.k. (bieden vanaf)

Traditioneel en royaal gebouwd vrijstaand woonhuis met grote 
vrijstaande garage, sfeervolle living, keuken annex eetkamer 
en verdieping met maar liefst 6 slaapkamers en complete bad-
kamer. Prachtige tuin met optimale privacy en overdekt terras, 
gelegen op een perceel van 587 m².

STARTPRIJS: € 550.000,- k.k. (bieden vanaf)

Schitterende, in het groen gelegen vrijstaande villa met 
guesthouse en garage op een prachtig perceel van maar 
liefst 2979 m2. Gebouwd in karakteristieke, luxe stijl met 
veel oog voor detail zoals hoge plafonds, visgraatparket, 
glas-in-lood, lambriseringen en paneeldeuren.

De hoofdwoning is o.a. voorzien van sfeervolle living, 
werkkamer, aparte eetkamer, woonkeuken, 3 slaap-
kamers, 2 badkamers en souterrain. De guesthouse leent 
zich voor B&B, kantoor/praktijk aan huis of mantelzorg.

VRAAGPRIJS: € 1.100.000,= K.K.

Dat komt vast goed met 
Best Intermediair 

Vastgoed Makelaardij


