
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!!!!

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

SOMEREN, KEIZERSTRAAT 57

MAARHEEZE, SNEPPENDIJK 2 A

VALKENSWAARD, TURFSTEKERWEI 20

WAALRE, AZALEALAAN 18

Fraaie, karakteristieke boerderij met rieten dak (2013) en prachtige authentieke stijlelementen met 
o.a. 2 livings, keuken, 2 badkamers en 4 slaapkamers (slapen en baden begane grond). Nabij het 
centrum op fraai privacybiedend perceel van maar liefst 727 m2 met groot bijgebouw.

PRIJS VOORHEEN BIJ COLLEGA-MAKELAAR: € 595.000,=K.K. NU VOOR EEN 
ZEER AANTREKKELIJKE, GEWIJZIGDE EN SCHERPE STARTPRIJS € 449.000,= 
K.K. (bieden vanaf)!!! Kijk en vergelijk!

Levensloopbestendige, luxe en duurzaam wonen ! Luxe recent gebouwde, optimaal geïsoleerde 
royale (ca. 160 m2!!) bungalow met uitzonderlijk hoog afwerkingsniveau met o.a. riante living, open 
keuken met kookeiland, zeer royale hoofdslaapkamer met badkamer-en-suite , 2e slaapkamer en 2e 
badkamer, inpandige berging, carport met twee parkeerplaatsen en zonnige patiotuin met optimale 
privacy!

STARTPRIJS: € 400.000,= K.K. (bieden vanaf)

Prachtig, perfect onderhouden, vrijstaand landhuis gelegen op gewilde locatie in jonge woonwijk 
met volop privacy biedende tuin (1160 m2) en een zee aan ruimte. Zeer royale begane grond 
indeling met eetkamer, study, zithoek, tv-ruimte enkeuken. 2 garages en kantoren aan huis maken 
dit tot een bijzonder multifunctioneel object! Op 1e verdieping: 4 slaapkamers, 2 badkamers. 
Multifunctionele zolder.

Startprijs: € 698.000,= K.K. (bieden vanaf).

Unieke, onderscheidende, vrijstaande villa met exceptioneel glooiend dak (leipannen) op top  locatie 
gelegen met vrijstaande dubbele garage, privacy biedende tuin rondom (ca 1000 m2). Deze villa 
beschikt o.a. over een ruime living, open keuken, 2 slaapkamers en badkamer op de begane grond, groot 
souterrain met 3de en 4de slaapkamer en een enorme vide. Gelegen aan lommerrijke “groene” laan, 
nabij diverse voorzieningen zoals winkels, scholen, sportvelden, uitgestrekt natuurgebied, de High Tech 
Campus Eindhoven.

STARTPRIJS: € 650.000,- K.K. (Bieden vanaf)

NIEUW!!!UITZONDERLIJK AANBOD!!!

NIEUW!!! STARTPRIJS


