
“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!

EINDHOVEN, FLORALAAN WEST 131

VALKENSWAARD (BORKEL EN SCHAFT), ABDIJWEG 3

EINDHOVEN, HENK VAN DEN BROEKLAAN 17
Karakteristieke, onder exclusieve architectuur gerenoveerde (2009 en 2012), vrijstaande, zeer riante 
villa (750 m3) met uitzonderlijk hoog en smaakvol afwerkingsniveau op gewilde locatie. O.a. royale, 
moderne leefkeuken, sfeervolle living, 4 ruime slaapkamers, 2 badkamers en tuin (perceel 543 m2) 
op zuiden met dubbele vrijstaande garage, 3e garage en vrije achterom. Gelegen op absolute top-
locatie nabij sportfaciliteiten en het centrum van Eindhoven.

Startprijs € 975.000,- k.k. (bieden vanaf)

Prachtige, goed onderhouden, rietgedekte woonboerderij op bijzonder fraaie locatie in het buitengebied van 
Valkenswaard. Volledig gerenoveerd met inpandige garage, vrijstaand bijgebouw en uitstekend onderhouden 
tuin met overdekt terras. De inpandige garage evt geschikt voor   gastenverblijf. Totaal 5 slaapkamers. Het per-
ceel van 2.160 m² biedt uitzicht op de uitgestrekte landerijen. Dit sfeervolle geheel is gelegen aan een karakteris-
tieke straat in het groene dorp Borkel en Schaft, in directe omgeving van Valkenswaard nabij de Belgische grens

Aantrekkelijke concurrerende voorwaarden:  Startprijs € 535.000,- k.k. (bieden vanaf)

Op toplocatie, in de geliefde villawijk in Acht-Zuid is deze ruime, luxe bungalow (inhoud 
circa 900 m3) met inpandige garage op een perceel van maar liefst circa 1232 m2 gelegen. 
Beschikt o.a. over een ruime living, sfeervolle leefkeuken, slaapkamer/ kantoor, master-
bedroom, badkamer, royale inpandige garage, royale zolderverdieping (mogelijkheid voor 
3de, 4de of 5de slaapkamer) en een prachtige privacy biedende tuin op het zuiden.

Reële condities: Startprijs: € 699.000,- k.k. (bieden vanaf)

Dat komt vast goed met 
Best Intermediair 

Vastgoed Makelaardij
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