
VALKENSWAARDSEWEG 2, LEENDE

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

WWW.BIVASTGOED.NL | INFO@BIVASTGOED.NL
Van droom tot droomhuis!!

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

LEENDE, VINKENLAAN 2

VALKENSWAARD, DOMMELSTRAAT 25

VALKENSWAARD, KROMSTRAAT 53

VALKENSWAARD, VALKENIERSTRAAT 140

Onder bijzondere architectuur  gebouwde royale vrijstaande 
bungalow met alle luxe en optimaal wooncomfort, voorzien 
van o.a. grote inpandige garage, luxe keuken compleet met 
apparatuur, riante living (ca. 70 m2), studie/werkkamer, 3 
royale slaapkamers, 2 luxe badkamers, grote kelder (ca. 
45 m2)  en prachtig aangelegde tuin met optimale privacy, 
gelegen op een groot perceel van maar liefst 2.650 m2 in 
lommerrijke villawijk ’t Vogelpark.

NIEUWE UITZONDERLIJKE 
VOORWAARDEN: 
STARTPRIJS € 795.000,= K.K. 
(bieden vanaf)

Aan één van de mooiste straten van Dommelen gelegen 
bijzonder sfeervol, vrijstaand, leigedekt landhuis met o.a. 
slaap-/werkkamer en doucheruimte op begane grond, 
sfeervolle living met openhaard en woonkeuken, 3 ruime 
slaapkamers en badkamer op de 1e verdieping, gelegen 
op een prachtig perceel van bijna 1.000 m² met volwassen 
bomen, borders, gazon en schitterend uit eiken opgetrokken 
overdekt terras.

STARTPRIJS € 575.000,= K.K. 
(bieden vanaf)

Op fantastische locatie, volledig in het groen en toch op 
steenworp van het centrum, gelegen zeer royaal, perfect 
onderhouden landhuis (770 m3!) met inpandige garage, 
sfeervolle living, luxe keuken, 4 slaapkamers en badkamer 
gelegen op een gigantisch perceel van maar liefst 3.298 m2. 

Prachtig landhuis met legio mogelijkheden 
o.a. uitbouw, bijbouw mantelzorgwoning, 
houden eigen paard etc.

STARTPRIJS € 600.000,= K.K. 
(bieden vanaf)

Zeer traditioneel gebouwd vrijstaand landhuis (1.065 m3) met 
grote dubbele garage, slaapkamer en badkamer op begane 
grond, woonkeuken, royale living en op de eerste verdieping 
3 grote slaapkamers, 2e en 3e badkamer en grote bergzolder 
gelegen op fraai perceel van 1.062 m². 

 

UITZONDERLIJKE GEWIJZIGDE 
CONDITIES…. 
NIEUW: STARTPRIJS € 700.000,= k.k.
(bieden vanaf)

Uitgebreide presentatie 
op Funda mogelijk!

Uitnodiging: u bent van harte welkom op zaterdag 
2 december van 11.00 tot 12.00. Mocht u verhinderd zijn 
kunt u altijd een afspraak maken voor een bezichtiging.


