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Prachtige objecten op unieke locaties!!!

EERSEL, HEES 54 
Vrijstaande, geheel gerenoveerde, rietgedekte (ca. 1.200 m³) woonboerderij met bakkershuisje, 
berging, stallen en wei, fraai aangelegde tuin met diverse terrassen en fraaie beplanting, 
masterbedroom en badkamer op begane grond alsmede 3 slaapkamers en 2e badkamer op 
verdieping. Totale perceelsoppervlakte 9.368 m²!!

ZEER REALISTISCH VOORSTEL: STARTPRIJS: € 999.000,- k.k. (BIEDEN VANAF)

“CONFERENCIER ZOEKT WONING 
IN DE SCHRIJVERSBUURT”

Dat komt vast goed met Best Intermediair Vastgoed Makelaardij

Stel, U bent cabaretier en heeft de eer om dit jaar 
de oudejaarsconference te mogen doen. Hoewel 
humor en grappen er als vanzelfsprekend uit rollen 
wilt u zich toch even in alle rust terugtrekken om 
de hoogtepunten van het afgelopen jaar de revue 
te laten passeren. Derhalve gaat u, met uw inkt en 
papier, op zoek naar een inspiratierijk stekje in de 
schrijversbuurt.

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!

WAALRE, AUGUST SNIEDERSLAAN 7SOERENDONK, KRUISSTRAAT 2 
Op werkelijke toplocatie gelegen royale vrijstaande en uitge-
bouwde charmante villa met riante tuinkamer, living annex 
keuken met eetkamer, inpandige zwembadruimte met sauna. 
Verdieping met 3 slaapkamers en badkamer. Prachtige tuin 
met optimale privacy gelegen op een groot perceel van 
1.280 m².

LET OP: ALLEEN BESTEMD VOOR DE 
SLAGVAARDIGE KOPER!! 
INTERESSANT VOORSTEL….. 
PRIJSINDICATIE € 645.000,= K.K. 

Sfeervolle langgevelboerderij op een perceel van maar 
liefs 931 m². Living met opkamer, grote leefkeuken, 3 ruime 
slaapkamers en een grote multifunctionele bergzolder. 
Vrijstaande garage/berging. Nabij het centrum van 
Soerendonk en alle voorzieningen. 

ZEER CONCURRERENDE VOOR-
WAARDEN, KIJK EN VERGELIJK!!!
STARTPRIJS: € 350.000,- K.K. 
(BIEDEN VANAF)


