
“BERGBEKLIMMER 
ZOEKT TOPHUIS”

“DROOMPRINS ZOEKT 
LUCHTKASTEEL”

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 overwin-
ning. 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?  

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. 

VALKENSWAARDSEWEG 2, LEENDE

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

WWW.BIVASTGOED.NL | INFO@BIVASTGOED.NL
Van droom tot droomhuis!!!

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!

BEST, DWARSEIND 33 SOMEREN, NEDERWEERTSEWEG 23
Werkelijk het grootste huis van “Heuveleind”…
Verrassend ruime (circa 1850 m3!!!), volledig onderkelderde, semi-bungalow met mogelijkheid voor 
praktijk aan huis gelegen op een perceel van 590 m2 in de geliefde wijk “Heuveleind”. De woning is 
onder andere voorzien van thuisbioscoop, kantoorruimte, biljartkamer, 3 slaapkamers, 2 bad-
kamers, royale zolderverdieping, grote inpandige garage en een fraai aangelegde op het zuidoosten 
gelegen achtertuin.

STARTPRIJS: € 985.000,- k.k. (bieden vanaf)

Prachtig gelegen royaal bouwperceel van maar liefst 2.400 m² in het buitengebied van Someren. Met 
volledig goedgekeurd bouwplan van een vrijstaande villa van maar liefst 750 m³. Goed bereikbaar 
via provinciale wegen, A2 op 5 autominuten.

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING! PRIJSINDICATIE € 265.000,= K.K. 

Dat komt vast goed met Best 
Intermediair Vastgoed Makelaardij

Dat komt vast goed met Best 
Intermediair Vastgoed Makelaardij

INFORMATIEAVOND TER PLAATSE OP DONDERDAG 3 MEI VAN 17.00 TOT 18.30 UUR!!!


