
VALKENSWAARDSEWEG 2, LEENDE
TEL. 040-2062651
(MA. T/M VR. 09.00 UUR - 17.30 UUR EN ZA. 09.00 UUR - 13.00 UUR)

WWW.BIVASTGOED.NL | INFO@BIVASTGOED.NL
Prachtige objecten 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!

POMPERSCHANS 1 A, LEENDE SPEELHEUVELSTRAAT 29, SOMEREN
Vrijstaand geschakeld, goed onderhouden en geïsoleerd woonhuis met carport, inpandige garage, ruime 
woonkamer, open keuken compleet met inbouwapparatuur, verdieping met 3 slaapkamers en complete 
badkamer. Keurig verzorgde tuin op optimale privacy gelegen aan de rand van het centrum.

Waar vindt u nog een vrijstaand geschakeld woonhuis in een prettige 
woonomgeving voor een prijs van € 319.000,- K.K.

Ruime vrijstaande, volledig geïsoleerde woning met mogelijkheid tot praktijkruimte aan huis gelegen in 
hartje Someren. Op een perceel van maar liefst 1.785 m². De woning is voorzien van een ruime leefkeuken 
en woonkamer, vier ruime slaapkamers en een complete badkamer. Tevens beschikt de woning aan de 
voorzijde over een extra appartement met een woonoppervlakte van 125 m². Het appartement beschikt 
over een moderne keuken en badkamer, ruime woonkamer, twee slaapkamers en een werkruimte. Op het 
appartement rust de bestemming zakelijke dienstverlening waardoor een praktijkruimte op top locatie 
tevens tot de mogelijkheid behoort. Vanaf heden voor een zeer scherpe prijsstelling:
Startprijs € 699.000,- k.k. (bieden vanaf) 

OPEN HUIS: U BENT VAN HARTE WELKOM (VANDAAG) ZATERDAG 30 MAART 
VAN 11.00 TOT 15.00 UUR

TE KOOP IN LEENDE, FAZANTLAAN 31
Prachtige rietgedekte karakteristieke, vrijstaande royale villa. Gelegen op een uniek perceel 
met eigen oprijlaan en een landelijke tuin met deels bossage. Gemoderniseerde ruime 
living aansluitend een tuinkamer, luxe keuken, werkkamer, een binnenzwembad met 
welnessruimte en garage. 
Verdieping 3 slaapkamers (mogelijkheid voor 5 slaapkamers) en 2 badkamers. 
Optimale privacy op dit riante perceel met een oppervlakte van 4.250 m2.

Startprijs € 1.050.000,- k.k. (bieden vanaf)
In collegiale samenwerking met:

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


