
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

EINDHOVEN, GRAND COMBIN 17

HEEZE, SATURNUS 10

MIDDELBEERS, JACHTLAAN 10
Bijzonder sfeervolle, geheel geïsoleerde villa voorzien van master bedroom met luxe badkamer 
en suite op de begane grond op een perceel van maar liefst circa 887 m2, tuin op het zuiden met 
zwembad, een brede oprit en carport. De woning beschikt o.a. over een riante living met vide, 
royale leefkeuken, study, tuinkamer, 3 slaapkamers, 2 badkamers, bijkeuken en volop bergingsmo-
gelijkheden. Wonen in de wijk “Driehoeksbos” op een ruim perceel en de mogelijk tot het creëren 
van een 4e slaapkamer. Echt een woonhuis waar u zich meteen helemaal thuis voelt wanneer u de 
eerste stap over de drempel zet! NIEUWS!!! VANAF HEDEN, CONCURRERENDE CON-
DITIES! KIJK EN VERGELIJK... STARTPRIJS  € 600.000,- k.k. (bieden vanaf)!!!

Traditioneel, degelijk gebouwd vrijstaand woonhuis met inpandige garage, riante living, verdieping 
met 4 ruime slaapkamers en betegelde badkamer en 2e verdieping met grote multifunctionele 
zolderkamer (ideaal geschikt voor het realiseren van een extra slaap/hobbykamer. Tuin met 
optimale privacy gelegen op een perceel van 540 m2.

KOOPPRIJS: € 468.000,= K.K.

Onder bijzondere, mediterrane architectuur gebouwde vrijstaande, stijlvol ingerichte en recen-
telijk (2010) volledig gemoderniseerde bungalow met o.a. sfeervolle living, grote leefkeuken met 
kookeiland, 4 tot 5 ruime slaapkamers en 2 moderne badkamers. Nieuw gebouwd (2010) groot 
multifunctioneel, optimaal geïsoleerd bijgebouw (ca. 950 m3!!) Prachtig aangelegde bostuin op een 
perceel van maar liefst 13.820 m2 aan de rand van het dorp en op slechts 10 autominuten van de 
uitvalswegen gelegen!!     
Startprijs (bieden vanaf): € 985.000,= K.K. 

UITNODIGING: U BENT VAN HARTE WELKOM VOLGENDE WEEK 
ZATERDAG 13 MEI VAN 11.00 TOT 12.30 UUR!!!

“ZEEMAN ZOEKT LANDHUIS”
Dat komt vast goed met Best 

Intermediair Vastgoed Makelaardij
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 droom-
de. Maar waar en hoe vindt u uw 
droomhuis?


