
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!

VALKENSWAARD, SPORTPARKDREEF 22

HEEZE, MARINER 3

STERKSEL, BEUKENLAAN 5

STERKSEL, HEEZERWEG 4B

Onder vooruitstrevende architectuur gebouwd vrij-
staande, semi-bungalow met maar liefst 7 (slaap)kamers, 
2 badkamers, ruime living en luxe keuken gelegen op 
uitzonderlijke locatie met blijvende vrij uitzicht over de 
weilanden en natuurgebied. Mogelijkheid B&B/mantel-
zorg/kantoor aan huis. Unieke landelijke ligging in de 
gemeente van Valkenswaard met alle voorzieningen en 
uitvalswegen in de directe omgeving.

Startprijs € 450.000,- k.k. (bieden vanaf)

Groot bouwperceel van maar liefst 688,5 m2 met ruime mogelijk-
heden binnen het bestemmingsplan! Bebouwingsoppervlakte 
tot 50% van perceelsoppervlakte. 
Toegestane bijgebouwen 100 m2!

Vaste koopprijs € 200.000,- k.k.

Bouwperceel van maart liefst 533 m2 met ruime mogelijkheden 
binnen het bestemmingsplan! Bebouwingsoppervlakte tot 50% 
van perceelsoppervlakte.
Toegestane bijgebouwen 100 m2!

Vaste koopprijs € 155.000,- k.k.

“DAME ZOEKT 
HERENHUIS”

“ZEEMAN ZOEKT 
LANDHUIS”

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? 

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?

Dat komt vast goed met Best 
Intermediair Vastgoed Makelaardij
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