
“STIJVE HARK ZOEKT 
HUIS MET TUIN”

“DAME ZOEKT 
HERENHUIS”

Stel, u bent zo lenig als een biels en krijgt al spier-
pijn als u de krant doorbladert. Dus u besluit dat wat 
lichaamsbeweging geen kwaad kan en gaat op zoek 
naar een huis met een tuin. Maar waar en hoe vindt 
u zo’n huis?

Stel, u bent een dame van stand. En u vindt dat u 
daarom ook op stand dient te wonen. Adel verplicht, 
nietwaar? Dus geëmancipeerd als u bent, gaat u op 
zoek naar een herenhuis. Maar waar en hoe vindt u 
dat? 

VALKENSWAARDSEWEG 2, LEENDE

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

WWW.BIVASTGOED.NL | INFO@BIVASTGOED.NL
Je moet van goeden huize komen, wil je dit aan je voorbij laten gaan!

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!

BUDEL-DORPPLEIN, SINT BARBARAWEG 8 LEENDE, EKSTERLAAN 12
Vrijstaand geschakelde, speels ingedeelde en optimaal geïsoleerde semi bungalow met grote 
inpandige garage, royale slaapkamer annex stijlvolle badkamer en verdieping met 2 slaapkamers 
en 2e badkamer. Onder architectuur aangelegde tuin met optimale privacy  op een perceel van 424 
m2 grenzend aan de bosrand. Met een investering in zonnepanelen heeft u een energie neutrale 
woning, de warmtepomp is al aanwezig!
Zeer aantrekkelijke prijswijziging!!! 
Vanaf heden: STARTPRIJS: € 349.000,- K.K. (BIEDEN VANAF)

Op één van de mooiste plekjes van de gewilde villawijk ’t Vogelpark, gelegen zeer royale, volledig 
gemoderniseerde en uitgebouwde vrijstaande villa met alle luxe en optimaal wooncomfort voorzien 
van o.a. inpandige garage, 3 royale slaapkamers (eenvoudige mogelijkheid tot uitbreiding naar 
4 evt 5 slaapkamers), 2 badkamers,  grote kantoor/hobbykamer, verwarmd zwembad en volledig 
omheinde tuin met optimale privacy gelegen op een uniek perceel van maar liefst bijna 2200 m2 aan 
de bosrand. 

Interessant voorstel: Startprijs:  € 745.000,- k.k. (kijk en vergelijk!!!)

Dat komt vast goed met Best 
Intermediair Vastgoed Makelaardij
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