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We hebben al een aantal mooie opdrachten hier en 
we zijn in gesprek met meer potentiële opdrachtge-
vers. Ook in Haarlem en Heemstede zijn we actief 
betrokken bij de aan- en verkoop van kapitale appar-
tementen. 
 
Aan het Braassemermeer midden in het Hollandse 
plassengebied hebben we nu een prachtige vrij-
staande villa in stille verkoop. Een deel van onze 
opdrachtgevers geeft de voorkeur aan discretie bij de 
verkoop en wij brengen dan vraag en aanbod achter 
de schermen bij elkaar. Ook u kunt daar gebruik van 
maken en wij weten binnen ons netwerk vast en zeker 
de juiste kandidaten te vinden. 

In Oegstgeest zijn we weer een stapje verder met de 
verkaveling van het Vogeleiland aan de Haarlemmer-
trekvaart. Daar komen we binnenkort met een mooie 
presentatie en kunt u wellicht uw droomhuis bouwen. 
 
Laten we hopen dat de maatregelen welke de re-
gering moet nemen de economie niet te zeer zullen 
schaden. Maar belangrijker nog: laten we hopen dat 
we deze gezondheidscrisis kunnen indammen. Blijf 
gezond!

Met vriendelijke groet,
Conduct Vastgoed B.V.

Jan Willem ten Kley en 
ir. Kim ten Kley-Keeris MRE BA

Alles is anders ! 
 
Het coronavirus brengt dat wij ons moeten aanpassen 
aan elkaar en rekening moeten houden met nieuwe 
uitgangspunten. Handen schudden doen we al een 
half jaar niet meer. Zelfs niet met je eigen familie 
indien die niet een huishouden vormen. Vreemd, ech-
ter we zullen er aan moeten wennen. We moeten er 
samen doorheen en we wensen iedereen veel sterkte. 
 
Deze pandemie heeft ons doen beseffen hoe belang-
rijk het is om te koesteren wat je hebt. Een fijne plek 
waar je dan woont is nu meer dan ooit belangrijk. 
Hierdoor zijn prijzen eigenlijk alleen maar gestegen 
en is er tevens sprake van schaarste in het betere 
woonsegment. Toch wisten wij het afgelopen voorjaar 
en deze zomer vele mooie woningen te verkopen. 
Tevens mochten we voor een aantal trouwe opdracht-
gevers optreden in een aankooprol. We kijken in elk 
geval met tevredenheid terug. 
 
Ook is er een hausse ontstaan in de recreatieve 
markt. Men kiest voor vakantie in eigen land. Woon-
boten en recreatiewoningen aan het water zijn erg 
populair, en we hebben weer een aantal pareltjes 
verkocht dit jaar.
 
Ons kantoor in Wassenaar is een feit en ook daar vin-
den we goed onze weg. Het is een interessante markt 
en het doet ons een groot plezier onze diensten ook 
hier aan te bieden. Tevens is het voor ons een mooie 
plek om cliënten te ontvangen. 

VOORWOORD

Kantoor Conduct Vastgoed, Langstraat 21 Wassenaar
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EXCLUSIEF AANBOD

OEGSTGEEST
Haarlemmertrekvaart 34

Perceel aan vaarwater - 13.137 m2

Vraagprijs € 5.000.000 k.k.
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WASSENAAR
Van Bergenlaan 9A

Vrijstaande villa aan duinlandschap
Prijs op aanvraag

SASSENHEIM
Wilhelminalaan 13

Het Oude Koningshuys
Vraagprijs € 4.750.000 k.k.

WASSENAAR
Konijnenlaan 6

Landhuis ‘Sprokkelhoeve’
Vraagprijs € 2.750.000 k.k.

WARMOND
Herenweg 96

Charmant landhuis op 2.500 m2 grond
Vraagprijs € 2.249.000 k.k.

Wasbeekerlaan 59 . 2171 AE . Sassenheim
tortuworld.com

EXPLORE A WORLD OF INSPIRATION, FASCINATION AND LUXURY. 
VISIT 1200 M² OF EXCLUSIVE DESIGN BRANDS.

Drift collection by Mariska Jagt

Tortu-Advertentie-225x297 Lourens.indd   1 26-08-19   15:21

WASSENAAR
Van der Doeslaan 4

Riant familiehuis
Vraagprijs € 3.980.000 k.k.

http://www.conductvastgoed.com/products/kopie/
https://www.conductvastgoed.com/products/bergenlaan-9a-wassenaar/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/products/wilhelminalaan-13-sassenheim/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/products/landhuis-sprokkelhoeve-wassenaar/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/products/herenweg-96-warmond/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/products/van/#tab-omschrijving


EXCLUSIEF AANBOD UITGELICHT

Riant familiehuis
in het lommerrijke Wassenaar

Indien u op zoek bent naar een ruim en modern familiehuis welke geheel voldoet aan de 
eisen van deze tijd, met een zee aan ruimte en (indien nodig) ook nog eens aangepast kan 
worden aan nadere wensen en/of vergroot kan worden, dan is deze villa nu te koop. Het 
geheel is in uitmuntende staat van onderhoud en direct klaar voor bewoning.

De villa ligt aan een rustige laan op een ruim perceel van 2.550 m2 en heeft een rondom gele-
gen zonnige tuin. Deze is mooi aangelegd en garandeert u waar u zich ook bevindt volledige 
privacy. Er is een elektrisch bedienbaar hek bij de ingang van het perceel en u parkeert uw auto 
in een van de vier carportunits. Tevens is er een grote garage met een geïntegreerd gastenver-
blijf. Deze kan desgewenst vergroot worden tot een volwaardig gastenhuis.

Van der Doeslaan 4, Wassenaar
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De centrale entree en de prachtige hal met royaal natuurstenen trappenhuis en erboven een glazen atrium 
vormen het centrale middelpunt van deze villa. Het atrium voorziet in steeds wisselende lichtinval waarvan u in 
elk jaargetijde zult genieten. In het verlengde van de hal ligt de luxe woonkeuken van Bulthaup met Gaggenau 
inbouwapparatuur. Er zijn twee grote eilanden en een achtergelegen dubbel uitgevoerde kastenwand. Zowel 
aan de linker- als rechterzijde van de keuken bevinden zich een woonkamer met daarachter een veranda.

Een imposant trappenhuis leidt naar de verdieping alwaar zich de masterbedroom bevindt met zeer ruime 
en-suite badkamer, kleedkamer en dakterras. De drie overige slaapkamers zijn allen voorzien van een inloop-
douche met wastafel en balkon. Verder is er nog een gastenbadkamer en wasruimte die tevens dienst kan doen 
als logeerkamer.

In het soutarrain bevinden zich een gym, bioscoop en bergruimten.  

Het betreft een ultiem gezinshuis op een toplocatie, van alle gemakken voorzien, buitengewoon luxueus afge-
werkt, zeer goed onderhouden en in uitmuntende conditie. Deze schitterende woning is gelegen in villawijk 
Rijksdorp in Wassenaar; een geliefde locatie aan de rand van het duingebied en slechts enkele minuten verwid-
jerd van het Noordzeestrand of het centrum van Wassenaar. 

Vraagprijs € 3.980.000 k.k.



ZOETERMEER
Schansbaan 108

Dubbel penthouse
Vraagprijs € 1.749.000 k.k.

WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat 15b

Begane grondappartement 186 m2 in Hof van Leede
Koopsom € 2.100.000 k.k.

EXCLUSIEF AANBOD

OEGSTGEEST
Haarlemmertrekvaart 34

Vier bouwpercelen aan vaarwater
Vraagprijs vanaf € 1.150.000 k.k. per perceel

EINDHOVEN
Karel van den Woestijnelaan 3

Luxe appartement (262 m2)
Vraagprijs € 1.595.000 k.k.

DOWNLOAD ONZE BROCHURE
VOORSCHOTEN

Molenlaan 5
Gerestaureerde dorpsboerderij (Rijksmonument)

Vraagprijs € 1.050.000 k.k.

Verborgen parels...
Soms brengen wij vraag en aanbod 
achter de schermen bij elkaar. 
Wanneer grote discretie gewenst is, 
verschijnen woningen niet op Funda, 
terwijl ze wel te koop zijn. 
Binnen ons netwerk gaan wij actief op 
zoek naar een nieuwe eigenaar. 
Interesse in ons aanbod ‘stille verkoop’? 
Bel ons voor meer informatie.

Conduct Vastgoed
Warmond, 071 301 91 21
Wassenaar, 070 331 05 36

https://www.conductvastgoed.com/products/xxx/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/products/114705777/
http://www.conductvastgoed.com/products/4-villas-aan-water-oegstgeest/
https://www.conductvastgoed.com/products/karel-woestijnelaan-3-eindhoven/
https://www.conductvastgoed.com/wp-content/uploads/2020/05/20200501-Corporate-brochure_web.pdf
https://www.conductvastgoed.com/wp-content/uploads/2020/05/20200501-Corporate-brochure_web.pdf
http://www.conductvastgoed.com/products/historische-dorpsboerderij-voorschoten/
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EXCLUSIEF AANBOD

OUDE WETERING
Plantage 149

Penthouse with a view
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WARMOND
Herenweg 94

Vrijstaande bungalow te huur op maandbasis
Huurprijs: € 1.500 per maand excl.

RECENT VERKOCHT

VERKOCHT

NOORDWIJKERHOUT
Gooweg 15b

Riante villa op groot perceel

VERKOCHT

WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat 42B

Villa tegenover jachthaven

HEEMSTEDE
Hageveld 100

Topappartement

LEIDERDORP
Van der valk Boumanweg 224

Vrijstaand karakteristiek jaren ‘30 huis

RIJPWETERING
Koppoel, Kagerplassen

Moderne recreatie woonark
Vraagprijs € 349.000

RIJPWETERING
Koppoel, Kagerplassen

Woonark Vrij en blij

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

HAARLEM
Dreef 30a

Super appartement

AANGEKOCHT

WARMOND
Vennemeerstraat 18

Villa aan De Leede

VERKOCHT

Door: ir. Kim ten Kley-Keeris MRE BA

CONDUCT
VASTGOED

Conduct Vastgoed zoekt een makelaar/ondernemer ter uitbreiding van het team. 
Interesse? Kijk voor de functieomschrijving op conductvastgoed.com/nieuws. 

VACATURE

https://www.conductvastgoed.com/products/huur-herenweg-94-warmond/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/products/gooweg-15-b-noordwijkerhout/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/products/burg-ketelaarstraat-42/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/products/valk-boumanweg-224-leiderdorp/
https://www.conductvastgoed.com/products/recreatiewoonark-koppoel/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/products/woonark-vrij-en-blij-kagerplassen/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/products/loft-appartement-heemstede-340-m2-woonoppervlak-excl-terras-en-garage/
https://www.conductvastgoed.com/products/dreef-30-a-haarlem/
https://www.conductvastgoed.com/products/wonen-aan-kagerplassen/


COLUMN

De invloed van Covid-19 
op de woningmarkt

De afnemende vraag naar stadswoningen wordt ver-
sterkt door het wegblijven van expats. De prijzen van 
woningen in de stad zouden als eerste moeten gaan 
dalen. Toch zien we dat nog niet terug in de cijfers. 
Integendeel. Koopwoningen waren afgelopen au-
gustus 8,2% hoger dan in augustus 2019. Het gaat 
volgens CBS en Kadaster om de grootste prijsstijging 
in anderhalf jaar.

Het tekort op de woningmarkt zorgt ervoor dat de 
vraag groot blijft. Dit heeft een stuwend effect op de 
woningmarkt en de prijzen. Ook de betaalbaarheid 
van de woning is goed door de historisch lage rente. 

De prijzen van woningen laten nog geen daling zien. 
Wel is het aanbod woningen gestegen. In het eerste 
kwartaal van dit jaar stonden er 73.000 woningen 
te koop. Op 30 september zijn dit er ruim 85.000. 
Volgens onderzoeksbureau Calcasa is dit een eer-
ste teken dat mensen iets terughoudender aan het 
worden zijn. Wat het effect op de prijzen zal zijn, blijft 
echter nog onduidelijk. 

De coronapandemie heeft een grote impact op de 
samenleving. Allereerst is er natuurlijk een gezond-
heidscrisis. Maar de maatregelen die wereldwijd 
genomen worden om de gezondheid van de burgers 
te beschermen hebben ook een grote economische 
impact. De wereldhandel neemt af, de economische 
groei daalt, de werkloosheid stijgt. En ook de wo-
ningmarkt wordt beinvloed door de corona. 

Allereerst zijn we meer thuis. Werknemers worden 
gevraagd om zo veel mogelijk thuis te werken, men-
sen met milde klachten dienen thuis te blijven en uit 
angst voor besmettingen zonderen mensen zich af.
De directe woonomgeving is daarmee belangrij-
ker geworden dan ooit. We zien dat meer mensen 
de stad verlaten ten gunste van een woning in de 
periferie met meer ruimte binnen en buiten. Tussen 
half maart en half juni, ten tijde van de landelijke 
lockdown, zag het Kadaster de vraag naar informatie 
over stadswoningen opvallend dalen ten gunste van 
informatie over koophuizen in niet-stedelijk gebied 
(bron: FD).

Volg Conduct Vastgoed op social media
Zo bent u als eerste op de hoogte

van nieuw aanbod

AMSTERDAM 
STADIONWEG 91-95
T +31(0)20 67 11 802

DEN HAAG
HOOGSTRAAT 16

T +31(0)70 34 69 700

EXCLUSIVE MENSWEAR STORE & TAILOR SERVICE

CARUSO - CHURCH’S - CROCKETT&JONES - CORNELIANI 
POLO RALPH LAUREN - TOD’S - WOOLRICH 

TAX FREE (REFUND)

WWW.PELGER.NL

43660.Eduard Pelger advertentie A4S.indd   1 09-10-20   12:28



COLUMN

Conduct ten tijde van Corona
Onze dienstverlening gaat door...

Ook de notaris kiest ervoor niet meer mensen dan 
nodig te ontvangen. Wel zijn wij à la minute bereik-
baar mocht dat nodig zijn. 

Afgelopen periode hebben wij een huis online en 
middels een live video presentatie kunnen verkopen 
aan mensen die nu nog in het buitenland wonen. 
Door de Corona konden zij niet naar Nederland 
komen. Gelukkig hebben zij de koopovereenkomst 
online kunnen ondertekenen en neemt de notaris 
hiermee het dossier in behandeling.  

Zowel kopers als verkopers hebben begrip voor de 
situatie en de genomen maatregelen. We realiseren 
ons meer dan ooit hoe belangrijk het is om fijn te 
wonen. Goed leven is mooi wonen. En wij helpen u 
daar graag bij. U bent welkom voor een vrijblijvend 
gesprek. De koffie staat klaar.

Wat is er een hoop veranderd! We lijken sinds maart 
in een andere wereld terechtgekomen. Een wereld 
waarin we gevraagd worden zoveel mogelijk thuis te 
blijven en aan social distancing te doen. Bedrijven 
sluiten noodgedwongen hun deuren en landen slui-
ten hun grenzen. Heel ingrijpend. 

Maar onze dienstverlening gaat door. Wel hebben wij 
enkele maatregelen getroffen. Op kantoor ontvangen 
wij mensen op 1,5 meter afstand en ook bij bezich-
tigingen houden wij gepaste afstand. Tevens zorgen 
we ervoor dat er bij een bezichtiging niet te veel 
mensen aanwezig zijn en vragen wij mensen zo min 
mogelijk aan te raken. Ook bieden wij plastic hand-
schoentjes en desinfecterende gel.

Een vreugdevolle viering bij de notaris bij de levering 
van de woning zit er voor de makelaar even niet in. 

We wassen vaak 
de handen

We houden 
afstand

We schudden geen 
handen

We vermijden 
groepen

AANBOD BUITENLAND

PORTUGAL
Loulé

Familiehuis met panoramisch uitzicht
Vraagprijs € 995.000 k.k.

SINT EUSTATIUS
Knippenga Estate

Luxe villa ‘Le Cygne Blanc’
Vraagprijs € 598.000 k.k.

FRANKRIJK
Turqueville, Normandië

Kasteelboerderij Chambre d’Hotes 
Vraagprijs € 895.000 k.k.

https://www.conductvastgoed.com/exclusief-wonen-buitenland-aanbod/villa-golden-eye-loule-portugal/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/exclusief-wonen-buitenland-aanbod/vrijstaande-villa-st-eustatius/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/exclusief-wonen-buitenland-aanbod/vrijheid-te-koop-in-frankrijk/#tab-omschrijving
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Conduct Vastgoed is aangesloten bij VastgoedPRO

VastgoedPRO is de beroepsvereniging voor Nederlandse vastgoedprofessio-
nals. De 700 aangesloten professionals zijn allen werkzaam in een beroeps-
groep binnen de vastgoedsector.

De focus van de vereniging ligt op kwaliteitsbewaking, belangenbehartiging, 
deskundigheidsbevordering en het faciliteren van de leden bij de uitoefening 
van hun beroep. De leden bedienen klanten in de particuliere (woning)markt 
alsook op de zakelijke markt voor bedrijfsmatig- en agrarisch vastgoed.

Wat kunt u verwachten van een VastgoedPRO makelaar?

Vakkennis
VastgoedPRO makelaars dienen jaarlijks hun vakkennis te 
actualiseren

Regionale kennis      
VastgoedPRO makelaars zijn op de hoogte van uw regionale 
markt

Juridische expertise     
VastgoedPRO makelaars zijn vakinhoudelijk juridisch onder-
legd en worden extra ondersteund door de juridische help-
desk van VastgoedPRO

Zekerheid
VastgoedPRO makelaars zijn aangesloten bij de onafhankelij-
ke Stichting Geschillencommissie voor Consumenten (SGC)

Een breed professioneel netwerk
Een VastgoedPRO makelaar heeft 700 collega professionals 
tot zijn beschikking om raad te plegen  

Optimale (online) presentatie
VastgoedPRO makelaars hebben toegang tot alle grote vast-
goedportals, waaronder natuurlijk Funda, Huislijn en Jaap.nl
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Abonneren
Wilt u ons magazine automatisch ontvangen? Stuurt u 
ons dan een bericht met uw naam en e-mailadres o.v.v. 

magazine

Adverteren?
Vraag ons naar de mogelijkheden

Conduct magazine is een uitgave van Conduct 
Vastgoed B.V.

Disclaimer
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd 
en/of openbaar gemaakt worden door middel van 

druk, fotokopie, film of op welke andere wijze dan ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

Conduct Vastgoed B.V. Conduct Vastgoed B.V. heeft 
dit magazine zorgvuldig samengesteld en aanvaardt 

geen aansprakelijkheid voor foutief vermelde 
informatie.

Volg Conduct Vastgoed op:

https://www.facebook.com/ConductVastgoed/
https://www.linkedin.com/groups/4076051
https://www.instagram.com/conductvastgoed/
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