
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!!!!

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

VELDHOVEN, DE KUIP 3

SON, LAVENDELSTRAAT 2

BOXTEL, ESSCHEBAAN 26

LEENDE, VALKENSWAARDSEWEG 22 B

Stijlvol rietgedekt royaal landhuis met dubbele garage en overdekt verwarmd zwembad, gele-
gen op een perceel van maar liefst 3190 m2. Deze fraaie villa beschikt o.a. over een riante living, 
leefkeuken, bijkeuken, kelder, study/atelier, 3 royale slaapkamers, 2 luxe badkamers en een royale 
bergzolder. De fraai aangelegde tuin met hoge begroeiing, fraaie waterpartij, diverse terrassen en 
voldoende parkeerfaciliteiten op eigen terrein. Kortom: een echt droomhuis wat u zeker van binnen 
gezien moet hebben!
CONCURRERENDE CONDITIES: STARTPRIJS: € 990.000,- K.K. (BIEDEN VANAF)
(Voorheen bij andere makelaar voor € 1.500.000,- k.k.)

Prachtige vrijstaande villa, in 2007 praktisch geheel gemoderniseerd en uitgebreid, met o.a. maar 
liefst 8 slaap-/werkkamers, 4 badkamers, zwembad, royale garage, alle privacy en een formidabele, 
fraai aangelegde tuin rondom (perceel maar liefst 2455 m²). Rustig gelegen in het villagedeelte 
van de wijk De Vloed, tegen het Wilhelminakanaal en gemeentelijk ecobos, nabij het centrum van 
Son en uitstekende voorzieningen zoals natuur, scholen, winkels en uitvalswegen! Geschikt voor 
kantoor/praktijk aan huis, mantelzorg of B&B.
STARTPRIJS: € 690.000,= K.K. (bieden vanaf)

Residentiële vrijstaande villa (1365 m3) gelegen op een fantastisch perceel van bijna 1,5 hectare. 
Dit onlangs (2015) volledig gemoderniseerde landhuis van grote allure is v.v. alle denkbare luxe en 
comfort en beschikt over o.a. een sfeervolle living, luxe keuken, kantoorruimte, speelkamer met 
volwaardige thuisbioscoop, 5 riante slaapkamers, 2 badkamers, grote kelder, en een prachtige 
parktuin met tennisbaan en grote vijver. 
TE KOOP BIJ INSCHRIJVING! (tot 31-03-2017, voorwaarden verkrijgbaar via ons kantoor)

Royale, (ca. 1160 m3) moderne, volledig geïsoleerde, vrijstaande villa met o.a. grote kantoorruimte (ca. 
35 m2) voorzien van eigen entree, royale woonkamer, eetkamer met prachtige vide, verdieping met 3 
slaapkamers en complete badkamer. 2e verdieping met mogelijkheid voor 2 extra slaapkamers. Tuin met 
optimale privacy gelegen op een groot perceel van ruim 1.100m2! 
UNIEK VOORWAARDEN!!!! AANVAARDING FLEXIBEL!! PRIJS VOORHEEN BIJ 
COLLEGA MAKELAAR € 750.000,= K.K. VANAF HEDEN: STARTPRIJS € 549.000,= 
K.K. (bieden vanaf) INRUIL EIGEN HUIS MOGELIJK!!

UITNODIGING: U bent van harte welkom op zaterdag 18 maart tussen 11.00 en 12.30 om 
deze fraaie villa geheel vrijblijvend van binnen te bezichtigen. 

WONEN EN WERKEN OP FRAAIE ZICHTLOCATIE IN LEENDE!! 


