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Huizen kopen levert weer rendement en met dit aanbod wellicht de investering van uw leven!

EINDHOVEN, EMMASINGEL 31-141 VALKENSWAARD, DOMMELSTRAAT 25
Waanzinnig royaal (circa 250 m2) en luxueus appartement in het Stadshart van Eindhoven op de 
14de verdieping van de woontoren “De Admirant” met een fenomenaal uitzicht over de stad!
Het appartement beschikt over o.a. een zeer riante living (circa 97 m2) met luxe open keuken, 3 
slaapkamers, luxe badkamer (en mogelijkheid tot het creëren van een tweede badkamer), 2 toilet-
ten, technische ruimte en een parkeerplek in de ondergelegen parkeergarage.
Wie wil er nou niet wonen in hartje centrum met adembenemend zicht over de stad?? Kom gerust 
eens binnen kijken! 
STARTPRIJS € 699.000,- K.K. (BIEDEN VANAF) 

Aan één van de mooiste straten van Dommelen gelegen bijzonder sfeervol, vrijstaand, leigedekt 
landhuis met o.a. slaap-/werkkamer en doucheruimte op begane grond, sfeervolle living met 
openhaard en woonkeuken, 3 ruime slaapkamers en badkamer op de 1e verdieping, gelegen op een 
prachtig perceel van bijna 1000 m² met volwassen bomen, borders, gazon en schitterend uit eiken 
opgetrokken overdekt terras.

STARTPRIJS (bieden vanaf): € 600.000,= K.K. 

“DAME ZOEKT HERENHUIS”
Dat komt vast goed met Best 

Intermediair Vastgoed Makelaardij
Stel, u bent een dame van stand. En 
u vindt dat u daarom ook op stand 
dient te wonen. Adel verplicht, niet-
waar? Dus geëmancipeerd als u 
bent, gaat u op zoek naar een heren-
huis. Maar waar en hoe vindt u dat? 

LEENDE, BREEDVENNEN 54

LEENDE, NACHTEGAALLAAN 11

Perfect onderhouden, vrijstaand woonhuis: o.a. prachtige leefkeuken 
met hoogglans opstelling compl. met apparatuur, ruime living, verdie-
ping met 3 slpkmrs en nwe (2016) badkamer. Fraai aangelegde tuin op 
het zuiden, groot overdekt terras (2016) en een mooi privacy biedend 
perceel van 500 m² met aan de voorzijde groen uitzicht over landerijen. 
Nieuwe voorwaarden: STARTPRIJS € 449.000,- k.k. (bieden vanaf) 

Vrijstaand traditioneel gebouwd landhuis met ruime, multifunct. prak-
tijk/atelier met eigen entree en roy. garage voor 4 auto’s. Inh. totaal ca. 
1325 m³. Gelegen op magnifi ek en bosrijk perceel (nagenoeg 2.400 m²) 
met parkachtige tuin rondom en vrij uitzicht aan de voorzijde. Op 10 
autominuten van het centrum van Eindhoven. Gewijzigde condities!!! 
Prijs??... als indicatie € 745.000,- 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!


