
“DAME ZOEKT 
HERENHUIS”

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
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!

EERSEL, NIEUWSTRAAT 17

SOMEREN, SPEELHEUVELSTRAAT 29 EN 29 A

WAALRE, DIRCK VAN HORNELAAN 7
Royaal uitgebouwde en geheel gemoderniseerde, karakteristieke villa met grote, multi-
functionele uitbouw op begane grond met badkamer. De woning is voorzien van royale 
leefkeuken, riante living, overdekt terras met uitzicht over de tuin, op de verdieping 4 
slaapkamers, 2e en 3e badkamer en is gelegen op unieke locatie in het centrum en toch 
volop privacy o.a. door het royale perceel van maar liefst 1857 m2. 
Startprijs: € 1.150.000,- k.k. (BIEDEN VANAF)

Royale (ca. 1200 m³!!!) vrijstaande en optimaal geïsoleerde villa met o.a. ruime leefkeuken, living, 4 ruime 
slaapkamers en een complete badkamer. Tevens aan de voorzijde een compleet appartement (woonopp. 
ca. 125 m²) met o.a. moderne keuken, badkamer, ruime woonkamer, 2 slaapkamers en  werkruimte. 
Appartement heeft ook bestemming zakelijke dienstverlening, waardoor kantoor/praktijkruimte in hartje 
Someren tot de mogelijkheid behoort. Totale perceel maar liefst 1.785 m².
Vanaf heden voor een zeer scherpe prijsstelling:  Startprijs € 735.000,- k.k. (bieden vanaf)                    
(voorheen bij vorige makelaar vraagprijs € 835.000,- k.k.)

Zeer royale, geheel gerenoveerde en uitgebouwde, vrijstaande luxueuze villa gelegen op schitterend 
perceel van 3.807 m2 met overdekt buitenzwembad aan een fraaie bosrijke laan. De villa kenmerkt zich 
door een speelse indeling en een zee aan ruimte. O.a. voorzien van groot multifunctioneel souterrain met 
diverse ruimtes waaronder 1e praktijk/kantoorruimte, 1e badkamer, garage, en loungeruimte, voorts op 
begane grond een enorme leefruimte (leefkeuken, living en 2 aparte werkkamers) en de mastersuite met 
garderobe en badkamer en tenslotte op de verdieping 4 zeer royale slaapkamers en 3e badkamer. 
STARTPRIJS: € 1.500.000,- K.K. (BIEDEN VANAF)

Dat komt vast goed met 
Best Intermediair 

Vastgoed Makelaardij

Vrijstaande villa en volledig zelfstandig appartement (kantoor/praktijkruimte) 
met eigen ingang en  huisnummer!!!


