
VALKENSWAARDSEWEG 2, LEENDE

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

WWW.BIVASTGOED.NL | INFO@BIVASTGOED.NL
Prachtobjecten voor de fi jnproever!

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!

WAALRE, ACHTEREINDSESTRAAT 4

EINDHOVEN, STRIJPSESTRAAT 4

Unieke vrijstaande herenhoeve met ongekend afwerkingsniveau en diverse faciliteiten (o.a. B&B, dubbele bewoning 
en uitgebreide paardenvoorziening). Gelegen onder de rook van Eindhoven met alle voorzieningen en uitvalswegen en 
toch grenzend aan het gebied van het Brabants landschap op een perceel van ca 18.700 m2 (mog. pacht meer grond). 
Middels statige oprijlaan met afsluitbare poort toegang tot deze prachtige accommodatie bestaande uit:
• een unieke, geheel verbouwde vrijstaande herenhoeve.
• inpandige 2e woning (tevens eigen entree) met gezellige woonkamer, open keuken, slaapkamer en badkamer (ideaal 

voor mantelzorg). 
• manege met 20 stallen en alle daarbij behorende faciliteiten (paddocks, longeerpiste, stapmolen, weides, hooischuur)
• schitterende veldschuur gedeeltelijk ingericht als guesthouse met o.a.  woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer. 

Voorts veel bergruimte. 

VRAAGPRIJS € 1.795.000,=  K.K.  
Kijk vooral de uitgebreide video op www.bivastgoed.nl. In collegiale samenwerking met

Werkelijk enig in zijn soort! 
Statig monumentaal herenhuis (1.650 m3) welke compleet onder architectuur en met behoud van de karakteristieke ele-
menten is gerenoveerd en uitgebouwd en waarbij gebruik is gemaakt van de meeste exclusieve materialen. Het heren-
huis is o.a. voorzien van een schitterende kamer en-suite, gigantische leefkeuken, prachtige serre, op de 1e verdieping 
een gigantische mastersuite, luxe 1e badkamer, 2e en 3e slaapkamer en op de 2e verdieping 3 slaapkamers en 2e bad-
kamer. Fraai gelegen op schitterend parkachtig perceel (1.357 m2) met buitenzwembad en overdekt terras/poolhouse.
• Bouwjaar 1900
• Woonoppervlakte ca. 400 m2

• Inhoud ca. 1.650 m3

• Perceel 1.357 m2

Startprijs € 1.825.000,= K.K. (bieden vanaf)


