
“BERGBEKLIMMER 
ZOEKT TOPHUIS”

“DROOMPRINS ZOEKT 
LUCHTKASTEEL”

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 overwin-
ning. 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?  

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. 

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!

WAALRE, PHLOXLAAN 1 LEENDE, OOSTRIKKERDIJK 19
Werkelijk unieke, recentelijk compleet gemoderniseerde vrijstaande villa (1400 m3)  met o.a. riant 
souterrain met wellness (met o.a. sauna, stoombad en loungeruimte), luxe leefkeuken, royaal uitge-
bouwde living met panorama uitzicht op de tuin, 5 slaapkamers, 2 badkamers en schitterende onder 
architectuur aangelegde tuin met verwarmd buitenzwembad. Gelegen in rustige villawijk op een 
privacybiedend perceel van bijna 1820 m2.  Het vooraanzicht oogt bescheiden maar eenmaal binnen 
waant u zich in een ongekend niveau van luxe en een optimaal wooncomfort.

€ 1.425.000,= K.K.

Sfeervolle, royale, karakteristieke, vrijstaande villa met o.a. sfeervolle zitkamer/salon, ruime living 
aansluitend keuken, wijnkelder en verdieping met 4 ruime slaapkamers en 2 badkamers. Prachtig 
aangelegde tuin met optimale privacy, vrijstaande garage/schuur, eigen bos gelegen op een riant 
perceel maar liefst 5930 m2. 

Interessant gewijzigde, marktgerichte voorwaarden:                                                                                
Startprijs: € 598.000,= k.k. (bieden vanaf) 

Dat komt vast goed met Best 
Intermediair Vastgoed Makelaardij

Dat komt vast goed met Best 
Intermediair Vastgoed Makelaardij


