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Zeer realistische koopprijzen en een historisch lage hypotheekrente…

Wij maken huizen kopen weer leuk en betaalbaar!

STERKSEL, LAATHOF 5

EINDHOVEN, FRANS VAN THOORLAAN 16WAALRE, PARKLAAN 6B

Recent en volledig energieneutraal gebouwde eigentijdse vrijstaande villa met extreem goed iso-
latiepakket en 95 m2 zonnepanelen, vrijstaande garage, speels ingedeelde living, 2 slaapkamers en 
2 badkamers op begane grond (of mogelijkheid voor praktijk aan huis) en verdieping met 2 royale 
slaapkamers en 3e badkamer. Rondom aangelegde tuin gelegen op een groot perceel van ca. 1500 
m².

STARTPRIJS: € 795.000,- K.K. (bieden vanaf)

Op absolute toplocatie, in de zeer geliefde villawijk in Acht-Zuid is deze ruime, luxe bungalow 
(inhoud circa 700 m3) met inpandige garage op een perceel van circa 597 m2 gelegen en beschikt 
o.a. over een ruime living, sfeervolle keuken, twee multifunctionele ruimtes (slaapkamers/ kantoor/ 
hobbyruimte), masterbedroom, badkamer, royale inpandige garage en een prachtige privacy 
biedende tuin rondom met tuinhuis/ berging.

Prijs: € 595.000,- K.K.

EINDEJAARSKNALLER!! Op fantastische locatie in villawijk in Waalre gelegen landhuis in roman-
tische Engelse stijl met een verrassend speelse indeling op een privacy biedend perceel van maar 
liefst 2.193 m2. O.a. voorzien van lichte living, sfeervolle woonkeuken, dubbele garage, 3 slaap-
kamers, royale badkamer en separate douche. Gelegen op zeer gewilde locatie aan rustig 
doodlopend straatje.

Eenmalig zeer concurrerend lucratief voorstel.... Prijs € 885.000,- k.k.

“ELEKTRICIEN ZOEKT WONING 
IN BLIXEMBOSCH”

Dat komt vast goed met Best Intermediair Vastgoed Makelaardij

Stel, U bent electricien en werkt altijd 
onder gezonde spanning, maar thuis wilt u 
volledig ontspannen en uw batterij opladen.
Want werk en vrije tijd mogen elkaars 
tegenpolen zijn. Dus u gaat met uw nieuwe
vonk op zoek naar een woning in het energieke 
Blixembosch. Met wie kunt u dit het beste 
kortsluiten? 

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!

Uitnodiging: U bent van harte welkom op 23 december van 11.00-12.30 uur!

VOLLEDIG ENERGIENEUTRAAL WONEN!!!


