
“BERGBEKLIMMER 
ZOEKT TOPHUIS”

Stel, u bent bergbeklimmer en geniet ervan om de mooiste bergen te bedwingen. 
Met houweel en touw brengt u dagen in de bergen door met als doel de top te 
bereiken. Dat is de overwinning. Na de afdaling wilt u snel de volgende reis gaan 
plannen. Dus u gaat op zoek naar een topwoning waar u kunt pieken. Met wie volgt 
u deze stijgende lijn?  

VALKENSWAARDSEWEG 2, LEENDE

TEL. 040-2062651 (MA. T/M ZA.)

WWW.BIVASTGOED.NL | INFO@BIVASTGOED.NL
Van droom tot droomhuis!!!

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!

VALKENSWAARD, VALKENIERSTRAAT 140

BEST, MECKLENBURGWEG 2

LEENDE, FAZANTLAAN 31
Zeer traditioneel gebouwd vrijstaand landhuis met grote dubbele garage, slaapkamer en badkamer 
op begane grond, woonkeuken, royale living en op de eerste verdieping 3 grote slaapkamers, 2e en 
3e badkamer en grote bergzolder gelegen op fraai perceel van 1.062 m². 

ALLEEN BESTEMD VOOR DE SLAGVAARDIGE KOPER! 
IDEALE KANS: € 688.000,= (STARTPRIJS, bieden vanaf).

Onder bijzondere architectuur aangelegde vrijstaande, optimaal geïsoleerde villa met tweetal grote 
carports, speels ingedeelde living, luxe keuken (2013) compleet met inbouwapparatuur, speel/
werkkamer, verdieping met 4 slaapkamers en stijlvolle complete badkamer. 2e entree met kantoor/
werkkamer (tevens ideaal geschikt als 5e slaapkamer), inpandige wellness ruimte voorzien van 
verwarmd zwembad en prachtig aangelegde tuin met optimale privacy gelegen op een groot perceel 
van bijna 1100 m².
Vanaf heden gewijzigd: Reëel uitgangspunt: startprijs € 798.000,- k.k. (bieden vanaf)

Prachtige rietgedekte karakteristieke, vrijstaande royale villa. Gelegen op een uniek perceel met 
eigen oprijlaan en een landelijke tuin met deels bossage. Gemoderniseerde ruime living aansluitend 
een tuinkamer, luxe keuken, werkkamer, een binnenzwembad met welnessruimte en garage. 
Verdieping 3 slaapkamers (mogelijkheid voor 5 slaapkamers) en 2 badkamers. 
Optimale privacy op dit riante perceel met een oppervlakte van 4250m². 

VRAAGPRIJS: € 1.185.000,- K.K.

Dat komt vast goed met 
Best Intermediair 

Vastgoed Makelaardij

Uitnodiging: u bent van harte welkom op zaterdag 15 september van 11.00 tot 12.00.

Uitnodiging: u bent van harte welkom op zaterdag 15 september van 11.00 tot 12.30.


