
“ZEEMAN ZOEKT 
LANDHUIS”

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!

RIETHOVEN, ELZERIJS 5

WAALRE, PHLOXLAAN 1

LEENDE, HALFEINDSCHESTRAAT 27
Waar vind je dit nog? Op ruim 1 hectare grond is deze 
royale split level bungalow (ca 1.690 m3) gelegen op 
fi etsafstand van ASML/MMC/HTC (5km) en het centrum 
van Eindhoven (13km). De villa is niet alleen voorzien van 
een riante living maar beschikt ook over 4 slaapkamers, 2 
badkamers en een grote multifunctionele ontspannings-
ruimte met bar, fi tness, fi lmwand en (binnen)zwembad. 
Prachtig aangelegd bosrijkperceel met natuurvijver en 
buitenzwembad.

STARTPRIJS: € 980.000,= k.k. (bieden vanaf)

Vrijstaande, verbouwde en gemoderniseerde villa met 
o.a. riant souterrain met wellness (sauna, stoombad 
en loungeruimte), luxe leefkeuken, royaal uitgebouwde 
living met grote glazen wand met uitzicht op de tuin, 
5 slaapkamers, 2 badkamers en onder architectuur 
aangelegde rondom tuin met verwarmd buitenzwembad. 
Gelegen in rustige villawijk op een privacy-
biedend perceel van bijna 1.820 m2.  

STARTPRIJS: € 1.300.000,= k.k. (bieden vanaf)

Keurig onderhouden, vrijstaand en geïsoleerd woon-
huis met inpandige garage, moderne keuken, verdieping 
met 4 ruime slaapkamers en complete badkamer. Grote 
en groene tuin met optimale privacy gesitueerd op het 
zuiden en gelegen op een perceel van 450 m².

STARTPRIJS: € 429.000,= k.k. (bieden vanaf)

Dat komt vast goed met 
Best Intermediair 

Vastgoed Makelaardij


