
“ZEEMAN ZOEKT LANDHUIS”
Dat komt vast goed met Best 

Intermediair Vastgoed Makelaardij

“DAME ZOEKT HERENHUIS”
Dat komt vast goed met Best 

Intermediair Vastgoed Makelaardij

Stel, u hebt jarenlang gevaren. En u hebt de 
wind mee gehad. Dus u besluit aan wal te 
blijven en een mooi, groot landhuis te kopen. 
De thuishaven waar u altijd van droomde. Maar 
waar en hoe vindt u uw droomhuis?

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
Je moet van goeden huize komen, wil je dit aan je voorbij laten gaan!!!!

HELMOND , BURG. KROLLAAN 60C

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!

HELMOND , BURG. KROLLAAN 60C EINDHOVEN, GEBROEDERS GANSLAAN 11 A
Op mooie locatie gelegen, bijzonder royaal en onder stijlvolle architectuur gebouwd 
(2008), luxe afgewerkt landhuis met mooie lichte living met openhaardpartij, woonkeuken, 
bijkeuken, garage, masterbedroom en badkamer op begane grond, op de verdieping 3 
ruime slaapkamers , 2e badkamer , sfeervol souterrain met o.a. cafe / biljart en schitterend 
aangelegde tuin (1400 m2) met verwarmd zwembad met badhuis (o.a. v.v. douche).

Belangrijk nieuws! startprijs (bieden vanaf): € 1.100.000,= K.K.

Recent gebouwde (2005) optimaal geïsoleerde en zeer royale vrijstaande villa met garage, 
luxe leefkeuken, 6 slaapkamers, 2 badkamers en prachtig aangelegde tuin met optimale 
privacy en verwarmd zwembad gelegen zeer gewilde villawijk locatie Acht Zuid.

STARTPRIJS: € 598.000,- K.K. (bieden vanaf)

VALKENSWAARD, 
GRENSWEG 14
WONEN MIDDEN IN DE 
NATUUR! TRADITIONEEL 
LANDHUIS OP MEER DAN 
EEN HECTARE GROND. 

Tevens heeft dit woonhuis de beschikking over een 
grote kantoor of bedrijfsruimte. Ideaal voor wonen en 
werken aan huis. Ook de paardenliefhebber heeft hier 
alle mogelijkheden. Het terrein is volledig omheind! 
De natuurlijke omgeving maakt dit plaatje met recht 
helemaal compleet, een waar genoegen om hier te 
mogen vertoeven.
Spectaculaire prijs aanpassing: 
STARTPRIJS € 475.000,- (bieden vanaf) 
(voorheen € 568.000,-!!)


