
“DROOMPRINS ZOEKT 
LUCHTKASTEEL”

“BERGBEKLIMMER 
ZOEKT TOPHUIS”

Stel, u bent een prins en leeft in een sprookjes-
wereld… u droomt van een eigen kasteel. Maar 
in werkelijkheid blijkt dit een Fata Morgana. Dan 
slagen wij er samen met u toch in dat u prins-
heerlijk gaat wonen in een passend paleisje. 

Stel, u bent bergbeklimmer en geniet ervan om de 
mooiste bergen te bedwingen. Met houweel en touw 
brengt u dagen in de bergen door met als doel de top te 
bereiken. Dat is de overwinning. Na de afdaling wilt u snel 
de volgende reis gaan plannen. Dus u gaat op zoek naar 
een topwoning waar u kunt pieken. Met wie volgt u deze 
stijgende lijn? 

VALKENSWAARDSEWEG 2, LEENDE

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

WWW.BIVASTGOED.NL | INFO@BIVASTGOED.NL
Zeer realistische koopprijzen!!!

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!

MAARHEEZE, VALKENLAAN 29 OIRSCHOT, OUDE BESTSEWEG 3
Prachtige, volledig gemoderniseerd (2011) en optimaal geïsoleerde vrijstaande villa voorzien van 
o.a. grote inpandige garage (mogelijkheid voor slaap- en badkamer begane grond), luxe leefkeuken 
met kookeiland, royale living, verdieping met 3 slaapkamers en stijlvolle badkamer. Magnifi ek, 
onder architectuur aangelegde tuin met optimale privacy en diverse bijgebouwen. Groot perceel van 
maar liefst 1585 m2 gelegen op prachtige bosrijke locatie in villawijk “Kamersven”.

Concurrerende vraagprijs!!! Kijk en vergelijk € 645.000,- k.k. (totale stichtings-
kosten bijna € 900.000,-!!!) Eigenaar is eventueel bereid om uw huis in te ruilen!!

Aan één van de meest gewilde lanen van het pittoreske Oirschot, ligt deze bescheiden ogende, 
maar in werkelijkheid riante en imposante villa (2976 m3) welke u voorziet van een ongekend niveau 
van luxe en wooncomfort. Deze unieke woondroom biedt u in totaal 18 kamers waaronder: 6 royale 
slaapkamers, 4 badkamers, 2 werkkamers, loungeruimte, Welness met o.a. binnenzwembad, 
dubbele inpandige garage en een schitterend aangelegde tuin welke geheel omheind is, gelegen 
op een perceel van bijna 2500 m2.

Startprijs: € 1.200.000,- k.k. (bieden vanaf)

Dat komt vast goed met Best 
Intermediair Vastgoed Makelaardij

Dat komt vast goed met Best 
Intermediair Vastgoed Makelaardij

UITNODIGING: U BENT VAN HARTE WELKOM OP ZATERDAG 30 JUNI VAN 11.00 TOT 12.30 UUR!!! 


