
“ZEEMAN ZOEKT LANDHUIS”
Dat komt vast goed met Best 

Intermediair Vastgoed Makelaardij

“PLAYBOY ZOEKT PENTHOUSE”
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 blij-
ven en een mooi, groot landhuis te kopen. 
De thuishaven waar u altijd van droomde. 
Maar waar en hoe vindt u uw droomhuis?

Stel, u leidt een snel leven. Een party hier, 
een gala daar. U rijdt een nieuwe sport-
wagen. En uw GSM maakt overuren. Zaken. 
Vrouwen. Ex-vrouwen. Vrienden. Toch mist 
u iets. Een plek waar u tot rust kunt komen. 
Een Penthouse! Maar hoe komt u daar aan? 

VALKENSWAARDEWEG 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

GELDROP, NIMRODEL 13
Perfect onderhouden, optimaal geïsoleerde vrijstaande villa met alle denkbare luxe en optimaal 
wooncomfort voorzien van o.a. sfeervolle luxe leefkeuken, 1e slaapkamer en badkamer op begane 
grond, verdieping met 4 slaapkamers en 2e complete badkamer. Prachtig aangelegde tuin met 
optimale privacy, verwarmd zwembad en vrijstaande garage, gelegen op groot hoekperceel van 
666 m2 in jonge rustige woonwijk.  

VRAAGPRIJS:  €  680.000,=  K.K.  

MIERLO HOUT, PALTROKMOLEN 10

MAARHEEZE, VALKENLAAN 10

Traditioneel gebouwde vrijst. roy. (ca. 900 m3) en opt. geïsoleerde 
villa met o.a. dubb. inpandige garage, 1e slaap- en badkamer op 
b.g., leefkeuken annex speel/werkkamer en verdieping met 3 ruime 
slpkmrs en 2e compl. badkamer. Gelegen op groot perceel van 928 
m2. UNIEKE KANS: Oorspr. prijs: € 748.000,= K.K. 
Nu voor startprijs (bieden vanaf) € 599.000,=K.K.!

Roy. vrijst., opt. geïsoleerde, perfect onderh. villa met o.a. living, 
werkkamer, verd. met 3 tot 5 slpkmrs en luxe badkamer, grote 
praktijkruimte (nu prof. muziekstudio), wellnessruimte met o.a. 
verwarmd zwembad, douche en lounge met complete bar. Groot 
perceel 1575 m2 temidden van landgoed Kamersven. EENMALIG 
UNIEK VOORSTEL: VASTE BODEMPRIJS € 535.000,= K.K.!!!

UITNODIGING: U BENT WELKOM 
ZATERDAG 5 NOVEMBER VAN 

11.00 TOT 12.00 UUR. 

NIEUWS VAN DE DAG


