
VALKENSWAARDSEWEG 2, LEENDE

TEL. 040-2062651 (MA. T/M ZA.)
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Je moet van goeden huize komen, wil je dit aan je voorbij laten gaan!!!!

LEENDE, OOSTRIKKERDIJK 19

MAARHEEZE, 
SNEPPENDIJK 2A

WAALRE, JULIANA 
DE LANNOYLAAN 44

EINDHOVEN, 
WAALSTRAAT 46

EINDHOVEN, 
ELZENTLAAN 47

BEST, KAPELAAN J.A. HEERENSTRAAT 43
Sfeervolle, royale, karakteristieke, vrijstaande villa met o.a. sfeervolle zitkamer/salon, 
ruime living aansluitend keuken, wijnkelder en verdieping met 4 ruime slaapkamers en 2 
badkamers. Prachtig aangelegde tuin met optimale privacy, vrijstaande garage/schuur, 
eigen bos gelegen op een riant perceel maar liefst 5930 m2.    

Ideale condities:
STARTPRIJS (BIEDEN VANAF) € 635.000,= K.K. 

Levensloopbestendig 
wonen ! Luxe recent 
gebouwde (ca. 160 m2!!) 

Gemoderniseerd, royaal 
halfvrijstaand woon-
huis met grote garage, 

Royaal, traditioneel ge-
bouwd en luxe afgewerkt 
vrijstaand woonhuis met 

Op een van de meest ge-
wilde locaties van Eind-
hoven gelegen, prachtig 

Werkelijk alle luxe en wooncomfort!!!

Schitterend gerenoveerde villa van 900 m3 (excl. garage) op fraai aangelegd perceel van 
1075 m2. O.a. voorzien van sfeervolle living, royale leefkeuken, speelkamer en kantoor op 
begane grond, 4 slaapkamers en luxe badkamer.

STARTPRIJS:  € 960.000,=  K.K.  (bieden vanaf)

bungalow met  o.a.  riante living, keuken met kookei-
land, royale hoofdslaapkamer met badkamer-en-suite, 
2e slaapkamer en 2e badkamer, inpandige berging, 
grote carport, zonnige patiotuin en op loopafstand 
van NS station en centrum! 
STARTPRIJS: (BIEDEN VANAF) €  389.000,=  K.K.  

sfeervolle living, complete moderne keuken, 
4 slaapkamers, 2 badkamers, prachtig aangelegde 
tuin met optimale privacy gelegen op zeer gewilde 
locatie en op korte afstand van de High Tech Campus! 

INTERESSANT, GEWIJZIGDE 
KOOPPRIJS: € 360.000,= K.K.

een inhoud van bijna 1200 m³ met grote leefkeuken, 
kantoor-ruimte, 2 badkamers, 2 woonkamers, grote 
inpandige garage, fraaie aangelegde zonnige tuin met 
optimale privacy, en vrije achterom gelegen op ideale 
locatie. 

Aanbod van de maand: Uniek voorstel…. 
Vastgestelde uiterste concurrerende 
bodemprijs € 429.000,- k.k.!!!

karakteristiek herenhuis met privacybiedende tuin 
(615 m²!) en grote garage. Zeer royaal uitgebouwd en 
o.a. voorzien van grote werk-/slaapkamer op begane 
grond (aansluiting badkamer), luxe keuken, royale 
living, 3 slaapkamers en badkamer op 1e verdieping.

Startprijs: € 795.000,- k.k. (bieden vanaf) 
voorheen vraagprijs € 895.000,- k.k.UITNODIGING: U BENT VAN HARTE WELKOM  

AANSTAANDE ZATERDAG 27 MEI VAN 
11.00 TOT 12.30 UUR!

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


