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Stel, u bent een dame van stand. En 
u vindt dat u daarom ook op stand 

Stel, u hebt jarenlang gevaren. En 
u hebt de wind mee gehad. Dus u 

Stel, u bent zo lenig als een biels 
en krijgt al spierpijn als u de krant 
doorbladert. Dus u besluit dat wat 
lichaamsbeweging geen kwaad 
kan en gaat op zoek naar een huis 
met een tuin. Maar waar en hoe 
vindt u zo’n huis?

Stel, u leidt een snel leven. 
Een party hier, een gala daar. U 
rijdt een nieuwe sportwagen. En uw 
GSM maakt overuren. Zaken. Vrou-
wen. Ex-vrouwen. Vrienden. Toch 
mist u iets. Een plek waar u tot rust 
kunt komen. Een Penthouse! Maar 
hoe komt u daar aan? 
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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

dient te wonen. Adel verplicht, nietwaar? Dus geëmancipeerd als u bent, gaat u 
op zoek naar een herenhuis. Maar waar en hoe vindt u dat? 

besluit aan wal te blijven en een mooi, groot landhuis te kopen. De thuishaven 
waar u altijd van droomde. Maar waar en hoe vindt u uw droomhuis?


