
“ZEEMAN ZOEKT LANDHUIS”
Dat komt vast goed met Best 

Intermediair Vastgoed Makelaardij

“DAME ZOEKT HERENHUIS”
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 blij-
ven en een mooi, groot landhuis te kopen.De 
thuishaven waar u altijd van droomde. Maar 
waar en hoe vindt u uw droomhuis?

Stel, u bent een dame van stand. En u vindt 
dat u daarom ook op stand dient te wonen. 
Adel verplicht, nietwaar? Dus geëmanci-
peerd als u bent, gaat u op zoek naar een 
herenhuis. Maar waar en hoe vindt u dat? 

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!!!!

BERGEIJK, BROEKSTRAAT 27
Vrijstaand Landhuis voorzien van alle denkbare luxe en comfort op een 
perceel van maar liefst 13.750 m². De Woning heeft een inhoud van ca. 2.600 
m³ en is voorzien van o.a. een ruime living met separate TV kamer, Luxe 
woonkeuken inpandig Zwembad (8.5 x4.5 mtr.) hobbyruimte in souterrain 
en een grote dubbelle verwarmde garage. Op de verdieping vindt u een 
riante master-bedroom en 3 ruime slaapkamers, een grote bergzolder en 
een luxe badkamer. Via vaste trap is de tweede verdieping bereikbaar. Het 
grote luxe overdekte terras geeft een fantastisch uitzicht op de tuin die 
prachtig aangelegd is en verdeeld in o.a. een fraaie beeldentuin, koivijver, 
een boomgaard/dierenweide, tennisbaan, bos en een grote natuurvijver. De 
gehele tuin biedt veel privacy en is voorzien van vele zit gelegenheden.

STARTPRIJS: € 990.000,- k.k. (bieden vanaf)

UITNODIGING: U BENT VAN HARTE WELKOM AANSTAANDE 
ZATERDAG 15 JULI VAN 11.00 TOT 12.30 UUR!! 

(Indien u verhinderd bent, neem dan gerust contact op met ons 
kantoor voor een andere afspraak)

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!


