
VALKENSWAARDSEWEG 2, LEENDE

TEL. 040-2062651 (MA. T/M VR.)

WWW.BIVASTGOED.NL | INFO@BIVASTGOED.NL
Prachtige objecten voor de fi jnproever!!!

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!

BEST, FUUTLAAN 4 
Sfeervol familiehuis in Engelse landhuisstijl met rieten kap en omgeven door een 
parkachtige tuin met veel hoog opgaand groen. Door de ligging met de achter-
zijde naar het zuiden is dit door de grote raampartijen een heerlijk zonnig land-
huis. O.a. voorzien van mooie royale living, gezellige leefkeuken, 4 tot 5 slaap-
kamers, 3 badkamers, grote dubbele inpandige garage enz. Het perceel is maar 
liefst 5.653 m2 met veel privacy. Door de indeling is het landhuis geschikt voor 
een samengesteld gezin of b.v. een praktijk aan huis. Het geheel is ook uitstekend
geïsoleerd, voorzien van energielabel C. Nabij de Golfclub en uitvalswegen 
gelegen. 

STARTPRIJS: € 1.200.000,- K.K. (BIEDEN VANAF)
BEST, DWARSEIND 33 VALKENSWAARD, KASTANJELAAN 14 
Verrassend ruime (circa 1850 m3!!!), volledig onderkelderde, semi-bungalow met mogelijkheid voor 
praktijk aan huis gelegen op een perceel van 590 m2 in de geliefde wijk “Heuveleind”. De woning is 
onder andere voorzien van thuisbioscoop, kantoorruimte, biljartkamer, 3 slaapkamers, 2 badkamers, 
royale zolderverdieping, grote inpandige garage en een fraai aangelegde op het zuidoosten gelegen 
achtertuin. Woonopp. 224 m2 inclusief inpandige garage.
Werkelijk het grootste huis van “Heuveleind”…
STARTPRIJS: € 985.000,- k.k. (bieden vanaf)

Let op, zeer interessante gewijzigde condities:
Startprijs € 900.000,- k.k. (bieden vanaf)
Deze prachtige, compleet gerenoveerde villa ligt op slechts 10 autominuten van Eindhoven, in de 
zeer gewilde villawijk van Valkenswaard, met veel wooncomfort en geheel aangepast aan de huidige 
standaarden. 5 slaapkamers, werkkamer, veel privacy biedende, onder architectuur aangelegde tuin 
met zwembad en guesthouse. Nabij basis- en voortgezet onderwijs, en alle voorzieningen.

OPEN HUIS ZATERDAG 23 NOVEMBER VAN 15.00 TOT 16.00 UUR


