
“DROOMPRINS ZOEKT 
LUCHTKASTEEL”

Stel, u bent een prins en leeft in een sprookjeswereld… 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 prinsheerlijk 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!

BLADEL, GOZELINUSBOCHT 22

SOMEREN, ZAANSTRAAT 17

MIERLO, TORENWEG 6
Bijzonder sfeervol en royaal landhuis met inpandige garage, royale living, woonkeuken, 
werkkamer op begane grond en 4 ruime slaapkamers en luxe badkamer op de 1e verdie-
ping, gelegen op fraai aangelegd perceel van maar liefst 3.127 m2 met vrij blijvend uitzicht 
over de landerijen, buitenzwembad, poolhouse, sauna en groot overdekt terras.

Startprijs € 1.080.000,- k.k. (bieden vanaf)

Prachtige geheel nieuw gebouwde, goed geïsoleerde, rietgedekte langgevelboerderij, 
voorzien van veel luxe en comfort, op een perceel van ruim 8.900 m² met 4 ruime slaap-
kamers. Guesthouse met eigen badkamer en keuken, inhoud ca. 1.500 m³. Ruim multi-
functioneel bijgebouw. De boerderij is prachtig gelegen met uitzicht aan de voor- en 
achterkant over de landerijen. Goed bereikbaar door de nabijheid van de N266.

Startprijs € 795.000,- k.k. (bieden vanaf)

Echt een buitenkans!!!!! Bouwkavel van 1.435 m² (frontbreedte 
ca. 28 meter!!! op prachtige groene locatie inclusief goed-
gekeurd bouwplan voor een riante villa met o.a. leefkeuken, 
4 ruime slaapkamers en 3 badkamers en dubbele inpandige 
garage. Totale inhoud maar liefst ca. 1650 m³. Alle benodigde 
verplichtingen inclusief leges zijn reeds voldaan, dus er kan 
direct gestart worden met de bouw!

Dat komt vast goed met 
Best Intermediair 

Vastgoed Makelaardij

NIEUW

NIEUW

NIEUW

Startprijs 
€ 550.000,- k.k. 
(bieden vanaf)


