
VALKENSWAARDEWEG 2, LEENDE

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

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

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

HEEZE, BOSCHLAAN 17 HELMOND (MIERLO), EIKENWAL 11A
Op de meest unieke locatie van de regio met uitzicht op kasteel Heeze en de landerijen  gelegen vrij-
staand, sfeervol landhuis met o.a. royale living, lounge, luxe leefkeuken compleet met apparatuur, 
werk/slaapkamer op begane grond, verdieping met 4 slaapkamers en luxe 2 badkamers, vrijstaande 
garage en buitenzwembad gelegen op fraai privacy biedend perceel 4450 m2!!!! 

Startprijs: € 1.295.000,= K.K. (bieden vanaf deze prijs). 
Verkoper is bereid uw eigen woning in te ruilen. 

Inruil mogelijk!!! Is dit uw droomhuis maar twijfelt u in verband met de verkoop van uw eigen woning? 
Dan is het goed om te weten dat deze verkoper bereid is uw woning in te ruilen!!! 
Prachtige vrijstaande villa met een parkeergarage in het souterrain van maar liefst 150m² (308m³). Deze 
rustig gelegen villa ligt aan een eindige straat en heeft de beschikking over een volledig woonprogramma 
op de begane grond. Naast de grote living, een woonkeuken, een tuinkamer en een kantoorruimte is er 
dus een masterbedroom, een walk-in-closet en een riante badkamer. Op de verdieping 3 slaapkamers en 
een badkamer. De grote tuin met tuinhuisje maken het woongenot geheel compleet.
Startprijs (bieden vanaf) € 745.000,= K.K. 

UITNODIGING: U BENT WELKOM OP ZATERDAG 15 OKTOBER TUSSEN 11.00 EN 12.00 UUR 
(OOK OP AFSPRAAK MOGELIJK)

BEST, NACHTEGAALLAAN 8
Eigentijdse, onderscheidende zeer royaal opgezette en optimaal 
geïsoleerde villa voorzien van alle denkbare luxe en comfort met o.a. 
verwarmd zwembad, jacuzzi, grote inpandige garage/kantoorruimte, 
orangerie/tuinkamer, 5 royale slaapkamers, tweetal badkamers en 
sauna. Prachtig aangelegde tuin met optimale privacy, gelegen in 
prachtige bosrijke villawijk “Best”. 
Totale perceelsoppervlakte 2205 m2.

Startprijs € 1.490.000,= K.K. (bieden vanaf)


