
“JOURNALIST ZOEKT WONING IN 
DE SCHRIJVERSBUURT”

“ELEKTRICIEN ZOEKT WONING 
IN BLIXEMBOSCH”

Stel, u bent journalist en u heeft altijd de scoops. U bent 
alert, jaagt op nieuws en uw berichten zijn letterlijk altijd 
vers van de pers. Na een dag van rennen wilt u zich toch 
even in alle rust terugtrekken om een artikel te schrijven. 
Derhalve gaat u op zoek naar een inspiratierijk stekje in 
de schrijversbuurt. Maar hoe vindt u dit stekje?

Stel, u bent electricien en werkt altijd onder gezonde 
spanning, maar thuis wilt u volledig ontspannen en uw  
batterij opladen. Want werk en vrije tijd mogen elkaars 
tegenpolen zijn. Dus u gaat met uw nieuwe vonk op zoek 
naar een woning in het energieke Blixembosch. Met wie 
kunt u dit het beste kortsluiten? 

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!!!!

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!

EINDHOVEN, TONGELRESESTRAAT 324 VALKENSWAARD, DOMMELSTRAAT  25

EINDHOVEN, ORPHEUSLAAN 35 EINDHOVEN, HUNENBORG 13

Onlangs volledig gerenoveerde en gemoderniseerde, instapklare 
woning met o.a. over een sfeervolle woonkamer met eiken houten 
vloer, moderne keuken, drie slaapkamers, badkamer, zolder, dak-
terras en achtertuin met separate berging. Wie wil dat nou niet….
beginnen in een woning welke helemaal nieuw, fris en af is op deze 
locatie!? VOLLEDIG GERENOVEERD...... DUS INSTAPKLAAR!!!
LET OP: NIEUWE MARKTGERICHTE PRIJS: € 269.000,- k.k. 

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 en woonkeu-
ken, 3 ruime slaapkamers en badkamer op de 1e verdieping, 
gelegen op een prachtig perceel van bijna 1000 m². Alleen bestemd 
voor de slagvaardige koper... Nieuwe interessante voorwaarden: 
STARTPRIJS : € 575.000,= k.k. (bieden vanaf).

Volledig geïsoleerde halfvrijstaande woning (inhoud circa 497 
m3) op een aantrekkelijke woonlocatie in de gewilde wijk “Oude 
Gracht” gelegen op een perceel van maar liefst 374 m2 met o.a. 
ruime L-vormige woonkamer, keuken, 4 slaapkamers, badkamer,
diepe achtertuin met garage en twee bergingen. Extreme 
prijswijziging..... Nu: Startprijs € 350.000,- k.k. (bieden vanaf)

Een vrijstaande villa op buitengewoon fraaie locatie voorzien van 
royale living, riante eetkeuken, 5 slaapkamers en drie badka-
mers. Op een riant perceel van 2234 m2 voorzien van prachtige 
tuin rondom en vrij uitzicht op recreatieplas van natuurgebied “De 
Klotputten” in gewilde villawijk Ooievaarsnest. ’n Bijzonder huis 
op ’n bijzondere locatie en dat voor bijzondere marktgerichte voor-
waarden: Startprijs € 885.000,- k.k. ( bieden vanaf)AANBOD VAN DE MAAND
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