
“DROOMPRINS ZOEKT 
LUCHTKASTEEL”

“ZEEMAN ZOEKT 
LANDHUIS”

Stel, u bent een prins en leeft in een sprookjes-
wereld… u droomt van een eigen kasteel. Maar 
in werkelijkheid blijkt dit een Fata Morgana. Dan 
slagen wij er samen met u toch in dat u prins-
heerlijk gaat wonen in een passend paleisje. 

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

VALKENSWAARDSEWEG 2, LEENDE

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

WWW.BIVASTGOED.NL | INFO@BIVASTGOED.NL
Prachtige objecten voor de fi jnproever!!!

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!

EINDHOVEN, POIRTERSLAAN 2A WAALRE, TREESWIJKLAAN 8

WAALRE, PARKLAAN 8B LEENDE, NACHTEGAALLAAN 11

Op schitterende lokatie in “Den Elzent” gelegen, bijzonder sfeervol 
en karakteristiek, halfvrijstaand herenhuis met sfeervolle living, 
woonkeuken, garage/hobbyruimte en 4 tot 5 slaapkamers, gelegen 
op fraai perceel van 413 m2 met het park en de Dommel als achter-
buur. 
LET OP:  CONCURRERENDE VOORWAARDEN!!! 
STARTPRIJS: € 795.000,- K.K. (bieden vanaf)

Op de mooiste locatie van Waalre, in bosrijke omgeving in villapark 
gelegen, vrijstaande villa in Spaanse stijl met verwarmd binnen-
zwembad, grote dubbele garage, gigantische living en aparte eet-
kamer, werkkamer, masterbedroom met badkamer op begane grond 
en 3 slaapkamers en badkamer op verdieping.
UITERST INTERESSANT: NIEUWE MARKTGERICHTE 
CONDITIES: STARTPRIJS € 975.000,- k.k. (bieden vanaf)

Op fantastische locatie in villawijk in Waalre gelegen landhuis in 
romantische Engelse stijl met een verrassend speelse indeling 
op een privacy biedend perceel van maar liefst 2.193 m2. 
Eenmalig zeer concurrerend lucratief voorstel.... 
Prijs € 885.000,- k.k.
OPENHUIS: ZATERDAG 24 MAART VAN 11.00 TOT 12.00 UUR!!!

Vrijstaand landhuis met ruime, multifunctionele praktijk/atelier met 
eigen entree, grote garage (totale inhoud ca. 1.325 m³). Gelegen 
op een magnifi ek en bosrijk perceel (nagenoeg 2.400 m²) en vrije 
ligging aan de voorzijde.  

Prijs??... als indicatie € 745.000,- k.k. 
Een redelijk voorstel kan doorslaggevend zijn!!  OPEN HUIS

Dat komt vast goed met Best 
Intermediair Vastgoed Makelaardij
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