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Van droom tot droomhuis!!!

BERGEIJK, CHURCHILLLAAN 51

EINDHOVEN, WAALSTRAAT 46

VESSEM, POSTELS HUUFKE 24
Schitterende, vrijstaande villa van maar liefst 1000 m3, gelegen op fraai aangelegd privacy 
biedend perceel van 1288 m2 met gastenverblijf/wellness van maar liefst 300 m3. De villa 
telt een werkkamer op begane grond, 4 slaapkamers en 2 badkamers op de 1e verdieping.  
Goede bereikbaarheid naar High Tech Campus, slechts 10 autominuten ! 

Startprijs: € 799.000,= K.K. (bieden vanaf € 799.000,=)

Royaal, traditioneel gebouwd en luxe afgewerkt vrijstaand woonhuis met een inhoud van 
bijna 1200 m³ met grote leefkeuken, kantoor-ruimte, 2 badkamers, 2 woonkamers, grote 
inpandige garage, fraaie aangelegde zonnige tuin met optimale privacy en vrije achterom 
gelegen op ideale locatie. 

STARTPRIJS: € 449.000,= K.K. (bieden vanaf)

Veni, vidi... Verkocht!!
Meer dan thuis in huizen!

Omdat een huis niet zichzelf verkoopt!!

Topobject op korte afstand van de Zuid-As van Eindhoven (Philips, ASML, campus, 
ziekenhuizen). Grootste villa in bosrijke omgeving met o.a. grote inpandige garage, riante 
living, luxe keuken, 5 slaapkamers en 2 badkamers. Binnenzwembad en gravel tennis-
baan. Zeer rustig maar beslist strategisch gelegen. 

STARTPRIJS VAN EURO € 950.000,- K.K.. DIT BETEKENT DAT U KUNT 
BIEDEN VANAF EURO € 950.000,= K.K.. 

Gaat u ook voor ‘t maximale resultaat bij de verkoop van uw woning? 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

Een makelaar die al meer dan 35 jaar succes 
boekt kent de klappen van de zweep. Als je 
door alle pieken en dalen in de markt het 
gewenste resultaat weet te boeken dan heb 
je iets meer, een toegevoegde waarde. Die 
toegevoegde waarde ontstaat door tomeloze 
inzet, doortastend optreden en allesbehalve 
een 9 tot 5 mentaliteit. En met als resultaat: 
de daadwerkelijke verkoop van uw 
woning onder de beste voorwaarden!


