
“BERGBEKLIMMER 
ZOEKT TOPHUIS”

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
Kijk op www.bivastgoed.nl voor nog meer pareltjes uit de regio

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!

Dat komt vast goed met 
Best Intermediair 

Vastgoed Makelaardij

HEEZE, MARINER 3

HEEZE, DE KOPERSLAGER 6

EINDHOVEN, SAMUEL RICHARDSONLAAN 13
Traditioneel en royaal gebouwd vrijstaand woonhuis met grote vrijstaande garage, sfeervolle living, 
keuken annex eetkamer en verdieping met maar liefst 6 slaapkamers en complete badkamer. Prachtige 
tuin met optimale privacy en overdekt terras, gelegen op een perceel van 587 m².

Alleen bestemd voor de slagvaardige koper.. Vanaf heden ideale concurrerende 
condities… STARTPRIJS: € 500.000,- k.k. (bieden vanaf) 

Traditioneel gebouwd, zeer charmant en sfeervol, vrijstaande, geïsoleerde villa met o.a. grote vrijstaande 
garage, gezellige leefkeuken met luxe keukenopstelling voorzien van inbouwapparatuur, speels ingedeelte 
living met houten vloer, kantoor/werkkamer op begane grond, 4 slaapkamers en fraai aangelegde, zonnige 
tuin, gelegen op een mooi, privacy biedend perceel van circa 530 m² in gewilde wijk ‘De Nieuwe Hoeven’ 
en op loopafstand van NS station. 

STARTPRIJS: € 575.000,- k.k. (bieden vanaf)

Op de meest gewilde locatie van Blixembosch de Engelse wijk gelegen, vrijstaande villa (ca. 750 m3) met 
o.a. royale en luxe leefkeuken, fraaie living met haard en erker, inpandige garage/kantoorruimte en op 
verdieping 4 slaapkamers en moderne badkamer, vaste trap naar multi-functionele zolder (mogelijkheid 
extra slaapkamer), gelegen op fraai perceel van 528 m2 met alle voorzieningen en uitvalswegen in de 
directe omgeving.

PRIJSVERLAGING VAN MAAR LIEFST 7%!! 
VANAF HEDEN: STARTPRIJS € 735.000,- k.k.

UITNODIGING: U BENT VAN HARTE WELKOM VOLGENDE WEEK ZATERDAG 6 JULI 
VAN 11.00 TOT 12.30 UUR!!


