
“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
Je moet van goeden huize komen, wil je dit aan je voorbij laten gaan!!!

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, MATTERHORN 18
Royale, vrijstaande, geheel geïsoleerde villa (circa 1030 m3 inhoud) met een slaapkamer en 
badkamer op de begane grond en een separate dubbele garage en berging in de gewilde villawijk 
“Driehoeksbos” op een prachtig perceel van maar liefst circa 767 m2. De woning beschikt o.a. 
over een riante sfeervolle living, ruime leefkeuken, bijkeuken, een slaapkamer en badkamer op de 
begane grond en 4 slaapkamers en een badkamer op de 1e verdieping en nog eens 2 slaapkamers 
op de zolder. Een heerlijk gezinshuis met verrassend veel ruimte op een absolute top locatie wat u 
zeker van binnen gezien moet hebben!
STARTPRIJS: € 798.000,- k.k. (bieden vanaf)

Dat komt vast goed met 
Best Intermediair 

Vastgoed Makelaardij

STERKSEL, TEN BRAKEWEG 24

EINDHOVEN, POIRTERSLAAN 2A

HEEZE, SATURNUS 3

Recent, stijlvol gemoderniseerde en uitgebouwde vrijstaande villa met 
alle luxe en optimaal wooncomfort v.v. o.a. vrijstaande garage, 1e slaap-
kamer en badkamer op b.g., werkkamer, riante living met uniek uitzicht, 
grote, moderne leefkeuken met kookeiland en verdieping met 3 tot 4 
slaapkamers en 2e moderne badkamer. Prachtig aangelegde tuin met 
optimale privacy op een groot perceel van ruim 2300 m2.
STARTPRIJS: € 698.000,- k.k. (bieden vanaf)

Op schitterende lokatie in “Den Elzent” gelegen, bijzonder sfeervol en 
karakteristiek, halfvrijstaand herenhuis (750 m3) onder andere met sfeervolle 
living met haard, woonkeuken, garage/hobbyruimte en 4 tot 5 slaapkamers, 
gelegen op fraai perceel van 413 m2 met het park en de Dommel als achterbuur.
STARTPRIJS: € 795.000,- k.k. (bieden vanaf)

Royaal (ca. 900 m³) vrijstaand en volledig geïsoleerd woonhuis 
met grote inpandige garage, grote multifunctionele kamer op 
begane grond (momenteel in gebruik als slaap/badkamer), luxe 
complete keuken en riante living. Verdieping met totaal 4 royale 
slaapkamers en 2 badkamers. Fraai aangelegde tuin met optimale 
privacy gelegen aan rand van dorp op perceel van bijna 600 m².
STARTPRIJS: € 585.000,- k.k. (bieden vanaf)

Uitnodiging: U bent van harte welkom 
op za. 19 mei van 16:00 tot 17:00 uur!


