
“PLAYBOY ZOEKT 
PENTHOUSE” 

Stel, u leidt een snel leven. Een party hier, een gala daar. U rijdt een 
nieuwe sportwagen. En uw GSM maakt overuren. Zaken. Vrouwen. 
Ex-vrouwen. Vrienden. Toch mist u iets. Een plek waar u tot rust kunt 
komen. Een Penthouse! Maar hoe komt u daar aan?

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!

ASTEN, SPICASTRAAT 8

SOMEREN,  BOERENKAMPLAAN 106-B/C

BUDEL, INSTRAAT 16
Goed onderhouden vrijstaande royale (woonopp ca. 266 m2) villa met volledig zelfstan-
dige kantoor/praktijkruimte (ca. 37 m²), inpandige garage, grote carport, luxe keuken, 
speels ingedeelde living, tuinkamer, verdieping met 4 royale slaapkamers en stijlvolle luxe 
badkamer (2015). Prachtig aangelegde tuin met optimale privacy en groot overdekt terras 
gelegen op een groot perceel van 911 m² nabij het centrum. TE KOOP BIJ INSCHRIJVING!
(tot 27-10-2018, voorwaarden verkrijgbaar via ons kantoor)
PRIJSINDICATIE € 695.000,- K.K. 

Riante, fraai afgewerkte vrijstaande bungalow met garage, tuin met zwembad, 3 
slaap-kamers met mogelijkheden voor meer slaapkamers en grote multifunctionele 
ruimtes, ca. 400 m² woonoppervlak, op een perceel van ca. 2.000 m². Ideaal object voor 
combinatie wonen en werken. 

Startprijs € 499.000,- k.k. (bieden vanaf)

Vrijstaande bedrijfswoning van ca. 840 m³ voorzien van drie ruime slaapkamers, prachtige 
tuin en grote werkplaats van ruim 950 m² BVO met ruime bestemmingsmogelijkheden 
binnen cat. 2 en 3.1! Dit alles gelegen op een groot perceel van 2.630 m².

Startprijs: € 675.000,- k.k. (bieden vanaf)

Dat komt vast goed met 
Best Intermediair 

Vastgoed Makelaardij

OPENHUIS: VOLGENDE WEEK ZATERDAG 13 OKTOBER VAN 11.00 TOT 12.00 UUR.


