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kaveling van het project Villa Beukenrode 
gaan we komend voorjaar verder in de markt 
plaatsen. Hier bieden wij straks vier ruime 
kavels aan alwaar u uw eigen droomvilla kunt 
realiseren.  

Ditzelfde geldt voor de verkaveling van het 
grondstuk aan de Haarlemmertrekvaart in 
Oegstgeest. De nieuwbouwwoningen aan de 
Zoutkeetlaan in Oegstgeest zijn tevens goed 
gegaan, en er zijn er nu nog drie beschik-
baar. 

De appartementen Laurier zullen in Janua-
ri als goed begin van het jaar gerealiseerd 
gaan worden. Hier hebben we nog een aan-
tal mooie appartementen te koop. 

Kortom, we hebben er zin in en verheugen 
ons nu al op het nieuwe jaar. 

Voor nu een goed 2017 gewenst en wij ho-
pen u dan te mogen begroeten.

VOORWOORD

Het jaar is snel gegaan. We zijn alweer aan 
onze vierde nieuwsbrief toe. Het is verheu-
gend om u te kunnen melden dat wij goede 
zaken hebben gedaan en nog mooier is dat 
wij nu al weten dat we het nieuwe jaar goed 
gaan starten. De onroerendgoedmarkt is 
absoluut terug uit het diepe dal waar het ge-
weest is. 

We verkochten nu bijna alle appartementen 
Hof van Leede en de realisatie van gebouw 1 
is zo goed als een feit. De bouw van gebouw 
2 zal komend jaar starten.

Ook de vrije kavels er om heen gaan binnen-
kort in de bouwfase en dan zult u zien dat dit 
deel van Warmond een ware metamorfose 
heeft ondergaan. Goed voor het dorp. Goed 
voor iedereen. 

Veel kopers in Hof van Leede laten prachti-
ge huizen achter, die gelukkig ook door ons 
kantoor verkocht mogen gaan worden. Meer-
dere aan het water gelegen villa’s komen zo 
beschikbaar, prominent van kavelgrootte en 
afmeting. Houd onze site in de gaten of maak 
een afspraak indien u geïnteresseerd bent in 
deze unieke kansen. 

In de regio krijgen we ook steeds meer op-
drachten, en met veel plezier nemen wij deze 
fraaie villa’s in de verkoop. Het spreekt zich 
positief rond dat wij als duo toch net even een 
stapje harder lopen, altijd bereikbaar zijn en 
op basis van onze achtergrond koopkandida-
ten kunnen enthousiasmeren en een zetje in 
de goede richting kunnen geven. 

In Sassenheim verkochten we nu een prach-
tige villa in de Nachtegaallaan, en de ver-

Met vriendelijke groet,
Conduct Vastgoed B.V.

Jan Willem en Kim ten Kley
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VastgoedPRO

Conduct Vastgoed is aangesloten bij VastgoedPRO. 

VastgoedPRO is de beroepsvereniging voor Nederlandse vastgoedprofessionals. De 700 
aangesloten professionals zijn allen werkzaam in een beroepsgroep binnen de vastgoeds-
ector.

De focus van de vereniging ligt op kwaliteitsbewaking, belangenbehartiging, deskundig-
heidsbevordering 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.

Conduct Vastgoed B.V. | T: 071 301 91 21 | E: info@conductvastgoed.com | W: www.conductvastgoed.com

Wat kunt u verwachten van een VastgoedPRO makelaar?

Vakkennis
VastgoedPRO makelaars dienen jaarlijks jun vakkennis te 
actualiseren

Regionale kennis       
VastgoedPRO makelaars zijn op de hoogte van uw regiona-
le markt

Juridische expertise     
VastgoedPRO makelaars zijn vakinhoudelijk juridisch 
onderlegd en worden extra ondersteund door de juridische 
helpdesk van VastgoedPRO

Zekerheid
VastgoedPRO makelaars zijn aangesloten bij de onafhan-
kelijke Stichting Geschillencommissie voor Consumenten 
(SGC)

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

Optimale (online) presentatie
VastgoedPRO makelaars hebben toegang tot alle grote 
vastgoedportals, waaronder natuurlijk Funda, Huislijn en 
Jaap.nl

aangesloten bij
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Duurzaam 
wonen

Toenemende druk op woningeigenaren
De druk op woningeigenaren om hun woningen te verduurzamen zal tweeledig zijn: door 
regelgeving en door toenemende maatschappelijke druk. De uitstoot van CO2 dient terug-
gebracht te worden en de bestaande woningvoorraad draagt in belangrijke mate bij aan de 
CO2-uitstoot. Vervuilende woningen zullen dus duurder worden in de exploitatie, doordat de 
energieprijzen zullen stijgen. Enerzijds doordat de fossiele brandstoffen zeldzamer worden, 
anderzijds doordat overheden extra belastingen gaan heffen op vervuilende woningen. Daar-
bij gaan er geluiden op om minder hypotheek te verstrekken voor woningen met een slecht 
energielabel.

Stimuleringsmaatregelen
Tegelijkertijd zijn er stimuleringsmaatregelen voor mensen die hun woning willen verduurza-
men. De overheid is een campagne gestart ‘energiebesparen doe je nu’. Deze campagne sti-
muleert huiseigenaren om hun dak, vloer, gevel, spouwmuur of ramen te isoleren. Dergelijke 
energiebesparende maatregelen schelen in de stookkosten, leveren meer comfort in huis op 
en zijn goed voor het milieu. Wist u dat er subsidie beschikbaar is voor energiebesparende 
maatregelen?

Subsidie
Wanneer u in uw woning of appartement energiebesparende maatregelen gaat nemen, komt 
u in aanmerking voor ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’. U kunt subsidie aanvragen van 
15 september 2016 tot en met 31 december 2018. Hiervoor is € 60 miljoen beschikbaar. De 
Subsidie energiebesparing eigen huis ontvangt u als u minimaal 2 energiebesparende maat-
regelen neemt. U kunt kiezen uit isolatie van dak, gevel, spouwmuur, vloer/bodem en het 
aanbrengen van hoogrendementsglas.
Wilt u zelf duurzame energie opwekken? Met de Investeringssubsidie duurzame energie 
(ISDE) ontvangt u een tegemoetkoming voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, 
biomassaketels en pelletkachels.

Bijkomende voordelen
Niet alleen zal de energiebesparing terug te zien zijn op uw periodieke energienota. Het 
heeft nog meer voordelen. Zo vinden woningen met een gunstiger energielabel sneller een 
koper. Bovendien zijn kopers bereid voor ‘groen’ gelabelde woningen gemiddeld meer te 
betalen.

Meer weten? Wij adviseren u graag.
Neem contact op met Conduct Vastgoed op telefoonnummer 071 3019121

Wordt duurzaam de norm voor woningen? Ik denk van wel. Bij de bouw van nieuwe 
woningen is duurzaamheid al steevast een belangrijk onderdeel. De ontwikkelingen 
gaan razendsnel. Er worden zelfs al Nul Op de Meter-woningen (NOM) aangeboden. 
We zullen zien dat de aandacht ook snel uit zal gaan naar de bestaande voorraad om 
deze echt te verduurzamen.

COLUMN VAN KIM COLUMN VAN KIM

Door: ir. Kim ten Kley MRE
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ALPHEN AAN DEN RIJN
Verlengde Marnixstraat 18

Gemoderniseerde villa met zwembad
Vraagprijs vanaf € 1.000.000 k.k.

BRIELLE
Maarland Noordzijde 38
Prachtig Rijksmonument

Vraagprijs € 1.095.000 k.k.

BUITENKAAG
Huigsloterdijk 355

Villa/Bouwkavel: Groot perceel aan het water
Vraagprijs € 895.000 k.k.

DEN HAAG
Korte Molenstraat 3

Gerenoveerde bovenwoning midden in Den Haag
Vraagprijs € 699.000 k.k.

LEIDEN
Witte Rozenstraat 55

Unieke vrijstaande villa in Leiden
Vraagprijs € 1.195.000 k.k.

OEGSTGEEST
Haarlemmertrekvaart 34

Bouwpercelen aan vaarwater
Vraagprijs vanaf € 1.150.000 k.k.

OEGSTGEEST
Haarlemmertrekvaart 34

Bouwperceel aan vaarwater - 13.137 m2

Prijs op aanvraag

EXCLUSIEF AANBOD EXCLUSIEF AANBOD

LEIDERDORP
Hoofdstraat 126

Uniek woning met praktijkruimte aan huis
Vraagprijs € 1.049.000 k.k.

DEN HAAG
Veenkade 52

Gerenoveerd appartement midden in Den Haag
Huurprijs € 2.250 per maand

DEN HAAG
Anna Paulownastraat 51A

Ruime bovenwoning 
Vraagprijs € 498.000 k.k.

HOOGMADE
Vlietpark 8

Moderne villa aan vaarwater in Hoogmade
Vraagprijs € 1.595.000 k.k.

OEGSTGEEST
Pres. Kennedylaan 185

Ruime villa met bijgebouw
Vraagprijs € 1.950.000 k.k.

http://www.conductvastgoed.com/products/161/
http://www.conductvastgoed.com/products/maarland-noordzijde-38/
http://www.conductvastgoed.com/products/modern-en-riant-landhuis-op-groot-perceel-aan-het-water-buitenkaag/
http://www.conductvastgoed.com/products/veenkade-52-haag/
http://www.conductvastgoed.com/products/witte-rozenstraat-55-leiden/
http://www.conductvastgoed.com/products/4-villas-aan-water-oegstgeest/
http://www.conductvastgoed.com/products/kopie/
http://www.conductvastgoed.com/products/villa-aan-de-oude-rijn-met-praktijkruimte/#tab-omschrijving
http://www.conductvastgoed.com/products/korte-molenstraat-3-den-haag/#tab-omschrijving
http://www.conductvastgoed.com/products/anna-paulownastraat-51a-den-haag/
http://www.conductvastgoed.com/products/vlietpark-8-hoogmade/
http://www.conductvastgoed.com/products/president-kennedypaan-185-oegstgeest/
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Op deze prachtige locatie aan doorlopend vaarwater in 
Oegstgeest worden 7 geschakelde villa’s gebouwd. 
Iedere woning ligt direct aan het water en krijgt een 
eigen aanlegsteiger. Het plan is ruim opgezet met veel 
tuin. Bovendien heeft elke woning een groot dakterras. 
individuele woonwensen zijn bespreekbaar.
 
VERKOOPPRIJZEN
Prijsklasse: € 795.000 - € 998.000 v.o.n.

PROMOTIE
PROJECT ZOUTKEETLAAN OEGSTGEEST

Conduct Vastgoed B.V. | T: 071 301 91 21 | E: info@conductvastgoed.com | W: www.conductvastgoed.com

VERKOCHTVERKOCHTVERKOCHTVERKOCHT

NOG 3 TE KOOP vanaf € 795.000 v.o.n.

PROJECT ZOUTKEETLAAN OEGSTGEEST
7 NIEUWBOUW VILLA’S AAN VAARWATER
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RIJPWETERING
Pastoor van der Plaatstraat 32

Riante villa met botenhuis en kantoor
Vraagprijs € 1.750.000 k.k.

ROELOFARENDSVEEN
Aderweg 4

Unieke kans voor watersportliefhebbers
Vraagprijs € 995.000 k.k.

ROOSENDAAL
Molenstraat 10

Uniek Rijksmonument in hartje stad
Prijs op aanvraag

SASSENHEIM
Hoofdstraat 63

Statige villa op ca. 5.100 m2 grond
Vraagprijs € 2.375.000 k.k.

OEGSTGEEST
Zoutkeetlaan 7

Royaal wonen aan het water
Koopsom € 895.000 v.o.n.

OEGSTGEEST
Zoutkeetlaan 17

Royaal wonen aan het water
Koopsom € 855.000 v.o.n.

OEGSTGEEST
Zoutkeetlaan 13

Royaal wonen aan het water
Koopsom € 795.000 v.o.n.

OEGSTGEEST
Rhijngeesterstraatweg 124

Geheel gerenoveerde statige villa
Vraagprijs € 849.000 k.k. 

SCHWEIBERG (Limburg)
A gen Beuke

Carré hoeve in Zuid-Limburg
Vraagprijs € 4.950.000 k.k.

VOORSCHOTEN
Molenlaan 5

Gerestaureerde dorpsboerderij (Rijksmonument)
Vraagprijs € 1.050.000 k.k.

WARMOND
Baan 2A

Geschakeld herenhuis met grote tuin
Vraagprijs € 995.000 k.k.

HIER KAN UW WONING STAAN

http://www.conductvastgoed.com/products/pastoor-van-der-plaatstraat-32-rijpwetering/
http://www.conductvastgoed.com/products/molenstraat-10-roosendaal/
http://www.conductvastgoed.com/products/villa-beukenrode-sassenheim/
http://www.conductvastgoed.com/products/aderweg-4-roelofarendsveen/
http://www.conductvastgoed.com/products/zoutkeetlaan-7-oegstgeest/
http://www.conductvastgoed.com/products/zoutkeetlaan-19-oegstgeest/
http://www.conductvastgoed.com/products/zoutkeetlaan-13-oegstgeest/
http://www.conductvastgoed.com/products/rhijnburgerstraatweg-124-oegstgeest/
http://www.conductvastgoed.com/products/a-gen-beuke-zuid-limburg-schweiberg/
http://www.conductvastgoed.com/products/historische-dorpsboerderij-voorschoten/
http://www.conductvastgoed.com/products/baan-2a-warmond-warmond/
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Conduct PROMOTIE

MEER INFORMATIE
Jan Willem ten Kley
T: 071 301 91 21
E: jw.tenkley@conductvastgoed.com
W: www.conductvastgoed.com

Conduct

PROMOTIE

Wonen aan het water 
in Warmond

Op het terrein van jachthaven Fort Marina, direct aan de Leede in Warmond, komen 16 luxe 
appartementen, verdeeld over vier gebouwen. De bouw van fase 1 is gestart en het hoogste 
punt is bereikt. Graag laten wij u het prachtige uitzicht zien. De verkoop van gebouw 2 is in 
december succesvol afgerond. De bouw van fase 2 zal komend jaar aanvangen.

UITVERKOCHT

Alle appartementen in gebouw 1 en 2 zijn verkocht. 

In 2017 zullen wij starten met de verkoop van 

de appartementen in gebouw 3 en 4. 

Conduct
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WARMOND
Hagheweide 2

Vrijstaande villa met zonnige tuin rondom
Vraagprijs € 1.595.000 k.k.

WARMOND
Herenweg 109

Appartementen - Project Laurier
Koopsom € 595.000 - 795.000 v.o.n.

WARMOND
Beatrixlaan 9

Ruim familiehuis
Vraagprijs € 599.000 k.k.

WARMOND
Herenweg 109

Penthouses - Project Laurier
Koopsom € 1.195.000 v.o.n. 

WARMOND
Watertuin 33

Watergebonden recreatiewoning Warmond
Vraagprijs € 495.000 k.k.

WARMOND
Hyacintenlaan 6

Prachtige villa op groot perceel
Vraagprijs € 1.695.000 k.k.

WARMOND
Hyacintenlaan 3

Prachtige vrijstaande villa op groot perceel aan water
Vraagprijs € 2.875.000 k.k.

WARMOND
WATERTUIN 58

Prachtige recreatiewomning op ruim perceel
Vraagprijs € 275.000 k.k.

WASSENAAR
Hertenlaan 4

Vrijstaande rietgedekte villa
Vraagprijs € 3.880.000 k.k.

ZOETERWOUDE
Noord Aa 2a

Uniek en eenmalig privé domein te koop
Vraagprijs € 875.000 k.k.

ZOETERWOUDE
Weipoortseweg 90

Idyllische boerderij met eigen brug
Vraagprijs € 1.750.000 k.k.

DOWNLOAD DE BROCHURE
‘DE VERKOOP VAN UW WONING’

http://www.conductvastgoed.com/products/fraai-landhuis-warmond/
http://www.conductvastgoed.com/products/appartementen-laurier-warmond/
http://www.conductvastgoed.com/products/ruim-familiehuis-in-warmond/
http://www.conductvastgoed.com/products/penthouses-laurier-warmond/
http://www.conductvastgoed.com/products/watertuin-33-warmond-en-omstreken/
http://www.conductvastgoed.com/products/hyacintenlaan-6-warmond-warmond/
http://www.conductvastgoed.com/products/hyacintenlaan-3-warmond/
http://www.conductvastgoed.com/products/recreatiewoning-watertuin-warmond/
http://www.conductvastgoed.com/products/noord-aa-2a-zoeterwoude/
http://www.conductvastgoed.com/products/monumentale-boerderij-zoeterwoude/
http://www.conductvastgoed.com/wp-content/uploads/2016/05/20160902-Brochure-Verkoop-woning_web.pdf
http://www.conductvastgoed.com/wp-content/uploads/2016/05/20160902-Brochure-Verkoop-woning_web.pdf
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PROMOTIE

START VERKOOP
MANIFESTATIE
WOENSDAG 14 OKTOBER

19:00 - 22:00 UUR
LOCATIE: VERKOOPCENTRUM LAURIER

 RAADHUISDAM 4, WARMOND

parkeren kan t.p.v. Herenweg 109

Wilt u meer weten? 
Neem contact op met onze nieuwbouwspecialist.
MARISKA APPELMAN 
06-53982321 of laurierwarmond@gmail.com

WWW.LAURIERWARMOND.NL

10 APPARTEMENTEN MET MONUMENTALE ALURE

KOM
GEZELLIG 

LANGS!
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MEER INFORMATIE

T: 071 301 91 21
E: info@conductvastgoed.com
W: www.conductvastgoed.com

Conduct

10 APPARTEMENTEN MET MONUMENTALE ALLURE

In het pitoreske Warmond, tegenover landgoed Oostergeest, zal 
het nieuwbouwproject Laurier verrijzen. Er komen acht luxe ap-
partementen en twee penthouses, verdeeld over drie woonlagen 
die bereikbaar zijn met een lift.

De grootte van de appartementen en penthouses varieert van 138 
vierkante meter tot 269 vierkante meter. Ze zijn ruim en licht, met 
hoge plafonds. In de kelder worden minstens twee parkeerplaat-
sen per appartement (en drie per penthouse) gecreëerd, zodat er 
volopruimte overblijft voor omringend groen.

Verkoopprijs: € 595.000 tot € 1.225.000 v.o.n.
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WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat 19g

Zonnig appartement in gebouw 2 Hof van Leede

VERKOCHT

WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat 9

Bouwkavel aan de Leede

VERKOCHT

WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat 25f

Helft van nieuwbouwvilla aan de Leede

VERKOCHT

OEGSTGEEST
Zoutkeetlaan 9

Royaal wonen aan het water
Koopsom € 855.000 v.o.n.

VERKOCHT

OEGSTGEEST
Zoutkeetlaan 11

Royaal wonen aan het water
Koopsom € 825.000 v.o.n.

VERKOCHT

LEIMUIDEN
Westerdijk 54

Moderne vrijstaande villa aan vaarwater
Vraagprijs € 1.895.000 k.k.

VERKOCHT

LEIMUIDEN
Westerdijk 52

Vrijstaande, ruime villa aan vaarwater
Vraagprijs € 1.345.000 k.k.

VERKOCHT

SASSENHEIM
Nachtegaallaan 4

Vrijstaande villa (2007) op ca. 3.320 m2 grond
Vraagprijs € 1.950.000 k.k.

VERKOCHT

WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat 42

Ondernemen en/of wonen in Warmond
Vraagprijs € 625.000 k.k.

VERKOCHT

STRIJEN
Wildervangseweg 1

Charmante vrijstaande villa
Vraagprijs € 1.049.000 k.k.

VERKOCHT

WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat 19e

Exclusief appartement Hof van Leede
Koopsom € 1.295.000 v.o.n.

VERKOCHT

WILT U WETEN WAT CONDUCT 
NOG MEER VERKOCHT HEEFT? 

KIJK DAN OP: 
WWW.CONDUCTVASTGOED.COM/PORTFOLIO

http://www.conductvastgoed.com/products/burgemeester-ketelaarstraat-7h-hof-van-leede-warmond/
http://www.conductvastgoed.com/products/bouwkavel-burgemeester-ketelaarstraat-9-warmond/
http://www.conductvastgoed.com/products/2122/
http://www.conductvastgoed.com/products/zoutkeetlaan-9-oegstgeest/
http://www.conductvastgoed.com/products/zoutkeetlaan-11-oegstgeest/
http://www.conductvastgoed.com/products/leimuiden-prachtig-aan-het-water-gelegen-villa/
http://www.conductvastgoed.com/products/westerdijk-52-leimuiden/
http://www.conductvastgoed.com/products/nachtegaallaan-4-sassenheim/
http://www.conductvastgoed.com/products/burgermeester-ketelaarstraat-42-warmond/
http://www.conductvastgoed.com/products/wildervangseweg-1-strijen/
http://www.conductvastgoed.com/products/burgemeester-ketelaarstraat-7e-hof-van-leede-warmond/
http://WWW.CONDUCTVASTGOED.COM/PORTFOLIO
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Conduct Conduct BUITENLAND

TE KOOP
Vrijstaande villa in Savines le Lac, Frankrijk

€ 1.249.000 k.k.
Direct te bertekken van Nederlandse familie: Heerlijk ruim familiehuis, gelegen aan het Lac de 
Serre Ponçon, het grootste stuwmeer van Europa. Een ideale omgeving voor watersporters, 
zeer populair bij kitesurfers, maar ook erg geliefd bij fietsers en wandelaars. In de winter kunt u 
skiën op nog geen 30 minuten rijden. 

De woning ligt in een villawijk in een glooiende omgeving, op ca. 800 meter hoogte. Er is vol-
doende parkeergelegenheid op eigen terrein en een garage. De woning bevat twee apparte-
menten die gelijktijdig of afzonderlijk gebruikt kunnen worden. 

Rondom de woning liggen twee ruime terrassen met een prachtig uitzicht over het meer en de 
bergen. De tuin is fraai aangelegd met vaste beplanting die  vanaf het voorjaar tot het najaar in 
prachtige bloei staat met lila en paarse kleuren. Aansluitend aan het terras ligt een groot zwem-
bad met een afmeting van 9 x 5 meter. Volop genieten dus!

Volg ons op Facebook
en ben als eerste op de hoogte

van nieuw aanbod
www.facebook.com/conductvastgoed

ANALYSE & ONTWERP & MARKETING 

Conduct

ADVERTENTIES

http://www.vastgoedstudio.nl
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ConductAANBOD BUITENLAND

Quinta do Lago
Kent u Quinta do Lago al? Hét resort in de Portugese Algarve

Quinta do Lago is gelegen in de Algarve, in het zuiden van Portugal. In een prachtige omge-
ving ligt hier één van Europa’s beste locaties voor golf, strand en wonen.

Het masterplan voor resort Quinta do Lago is ruim 40 jaar geleden gemaakt. En nooit zijn er 
consessies gedaan aan de uitgangspunten: lage bebouwingsdichtheid, luxe woningen, veel 
natuur en leisure. Het resort straalt kwaliteit en rust uit. 

Meer dan 70% van het resort bestaat uit groen en dat is uniek. De meren, de duinen, de si-
naasappelbomen en de graslanden staan garant voor een weelderige flora en fauna.

Bewoners van Quinta do Lago genieten van het Portugese klimaat, de prachtige natuur, de 
luxe en lifestyle. En dit alles op 10 minuten rijden van het vliegveld van Faro.

PROMOTIE

MEER INFORMATIE
Kim ten Kley
T: 071 301 91 21
E: kim.tenkley@conductvastgoed.com
W: www.conductvastgoed.com

Conduct

PORTUGAL
Algarve, (QDLL1001)

Quinta do Lago
Vraagprijs € 7.750.000 k.k.

PORTUGAL
Algarve, (QDLL1043)

Quinta do Lago
Vraagprijs € 495.000 k.k.

PORTUGAL
Algarve, (QDLR2027)

Quinta do Lago
Vraagprijs € 4.900.000 k.k.

PORTUGAL
Algarve, (QDLR2044)

Quinta do Lago
Vraagprijs € 4.950.000 k.k.

PORTUGAL
Algarve, (QDLL1040)

Quinta do Lago
Vraagprijs € 345.000 k.k.

PORTUGAL
Algarve, (QDLL1039)

Quinta do Lago
Vraagprijs €.1.750.000 k.k. 

AANBOD BUITENLAND

PORTUGAL
Algarve, (QDLR2032)

Quinta do Lago
Vraagprijs € 1.295.000 k.k.

PORTUGAL
Algarve, (QDLR2028)

Quinta do Lago
Vraagprijs € 3.250.000 k.k.

PORTUGAL
Algarve, (QDLR2030)

Quinta do Lago
Vraagprijs € 3.200.000 k.k.

PORTUGAL
Algarve, (QDLR2024)

Quinta do Lago
Vraagprijs € 2.650.000 k.k.

PORTUGAL
Algarve, (QDLL1028)

Quinta do Lago
Vraagprijs € 2.500.000 k.k.

PORTUGAL
Algarve, (QDLL1007)

Quinta do Lago
Vraagprijs €.675.000 k.k.

Dit is slechts een kleine selectie van ons aanbod. 
Meer keuze vindt u op onze website: www.conductvastgoed.com/aanbod-buitenland

http://www.conductvastgoed.com/aanbod-buitenland/
http://www.conductvastgoed.com/exclusief-wonen-buitenland-aanbod/quinta-do-lago-8135-024-almancil-algarve/
http://www.conductvastgoed.com/exclusief-wonen-buitenland-aanbod/quinta-do-lago-8135-024-almancil-algarve-7/
http://www.conductvastgoed.com/exclusief-wonen-buitenland-aanbod/quinta-do-lago-8135-024-almancil-algarve-9/
http://www.conductvastgoed.com/exclusief-wonen-buitenland-aanbod/quinta-do-lago-8135-024-almancil-algarve-11/
http://www.conductvastgoed.com/exclusief-wonen-buitenland-aanbod/quita-do-lago-qdll-1040/
http://www.conductvastgoed.com/exclusief-wonen-buitenland-aanbod/quinta-do-lago-8135-024-almacil-algarve-qdll1039/
http://www.conductvastgoed.com/exclusief-wonen-buitenland-aanbod/quinta-do-lago-8135-024-almancil-algarve-qdll2029/
http://www.conductvastgoed.com/exclusief-wonen-buitenland-aanbod/quinta-do-lago-8135-024-almancil-algarve-qdll2028/
http://www.conductvastgoed.com/exclusief-wonen-buitenland-aanbod/quinta-do-lago-8135-024-almancil-algarve-qdll2030-portugal/
http://www.conductvastgoed.com/exclusief-wonen-buitenland-aanbod/quinta-do-lago-8135-024-almancil-algarve-qdlr2024-portugal/
http://www.conductvastgoed.com/exclusief-wonen-buitenland-aanbod/quinta-do-lago-8135-024-almancil-algarve-qdll1028-portugal/
http://www.conductvastgoed.com/exclusief-wonen-buitenland-aanbod/quinta-do-lago-8135-024-almancil-algarve-qdll1007-portugal/
http://www.conductvastgoed.com/aanbod-buitenland/
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VERKOOPPRIJS  
€ 895.000 k.k.

ADVERTORIAL
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KAVEL AAN HET WATER 
IN DE RANDSTAD 

maakt woondromen waar
e zijn in het Noord-Hollandse Buitenkaag, op 
een steenworp afstand van het schilderachtige 

Kaagdorp, bekend vanwege de jachthavens, de 
zeilscholen, goede restaurants en natuurlijk de 

Kaagweek. Deze week in juli draait het om 
zeilwedstrijden met traditionele boottypes, zoals 

Draak, Pampus en Regenboog. Dit alles op vijf minuten rijden 
van de snelweg A44, met Leiden en het strand bij Noordwijk  
op slechts twaalf kilometer afstand. Schiphol, Amsterdam en 
Den Haag op minder dan twintig minuten bereikbaar. Het huis 
wordt omgeven door weilanden, meren en plassen, dus zijn er  
tal van mogelijkheden voor watersporters, van zeilen en kanoën 
tot vissen.

RUIME BOUWMOGELIJKHEDEN
Hier kunt u nu uw droomvilla realiseren, te midden van 
landerijen en omringd door water. Op het ruim vijfduizend 
vierkante meter grote perceel staat nu een villa, maar deze  
is helaas door een brand niet meer geschikt voor bewoning. 
Daarom bieden we het huis nu aan in de huidige staat. Uiteraard 
kan de woning hersteld worden, maar nieuwbouw ligt voor de 
hand, want dan kunt u uw eigen droomhuis op deze unieke plek 
realiseren. Met bijvoorbeeld een (inpandig) zwembad en een 
kantoor of praktijk aan huis. Het bestemmingsplan voorziet in 
een ruime bebouwingsmogelijkheid. De huidige villa heeft al 
een volume van circa dertienhonderd kubieke meter, maar u 
kunt, indien gewenst, nog groter bouwen.

SPELEN EN WATERSPORTEN
De tuin telt nu onder andere een boomgaard met appel- en 
perenbomen, maar ook mispels en walnoten. De oprijlaan  
met afsluitbaar hekwerk leidt naar een ruime parkeerplek voor 
meerdere auto’s. Vanaf het balkon kijkt u bij helder weer over de 
groene weiden en het blauwe water tot aan de skyline van Leiden 
en Den Haag. Kinderen kunnen in de riante tuin naar hartelust 
spelen en het is mogelijk kippen, schapen en paarden te houden. 
Bovendien is er een vijftien meter lange aanlegsteiger, vanwaar  
u met uw eigen sloep of zeilboot heerlijk dagtochten over de 
plassen kunt maken. Of meer uw boot even af in Sassenheim  
of Warmond om boodschappen te doen. Voorzieningen voor 
kinderen zijn ruimschoots aanwezig. De basisschool is om de 
hoek en de middelbare school ligt op nog geen tien minuten 
fietsen. Ook zijn er diverse internationale scholen in de 
omgeving. En naast het beoefenen van watersporten als 
zwemmen, zeilen en schaatsen is het ook mogelijk om een 
balletje te slaan op de lokale tennisbaan. Kortom: een buitenkans 
in Buitenkaag! Wij vertellen u er graag meer over.  

Een ding staat buiten kijf: met een uitzicht over 
uitgestrekte weilanden bestippeld met schapen en 

koeien en een ringvaart pal voor de deur, is dit 
perceel van maar liefst 5000 m2 een unieke plek om 

uw droomhuis te realiseren. Geniet van rust, 
ruimte en water, en dat midden in de Randstad.

Conduct Vastgoed
Herenweg 96
2361 EV Warmond
T: 071 301 9121
E: info¤conductvastgoed.com
W: conductvastgoed.com 
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VERKOOPINFO
€  995.000 k.k.
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1   DEC  2016  |  RESIDENCE

Midden in het Groene Hart, aan de Wijde Aa in 
Roelofsarendsveen, ligt een onder architectuur gebouwde, 
ruimtelijke villa. De fraaie tuin - met aanlegsteiger - lijkt 
eindeloos door te lopen in het omringende, oer-Hollandse 
landschap. 
Tekst Lilian Polderman

RUIMTELIJK WONEN
MET WEIDSE BLIK

e Wijde Aa is een langgerekt meertje in het Zuid-Hollandse dorp Roelofarendsveen, dat 
onderdeel uitmaakt van de waterrijke gemeente Kaag en Braassem. Het is tevens een 
verbindingsroute voor de pleziervaart van het Braassemermeer naar Hoogmade en Leiden. In 
de oude poldermolen die op een paar honderd meter van deze woning ligt, zit sinds 1958 een 
zeilschool, die is uitgegroeid tot een landelijk begrip. Hierdoor is er altijd wel beweging op het 

water. Vanuit het huis heeft u onbelemmerd uitzicht over de weilanden en het water. De 
bewoonde wereld lijkt ver weg, maar onder andere Schiphol en Amsterdam zijn binnen een mum van tijd te 
bereiken, zowel via de A4 als de A44. 

GENIETEN VAN RUST EN RUIMTE
De halfvrijstaande villa is twintig jaar geleden gebouwd naar ontwerp van Van Rijn en Partners Architecten, 
uit Roelofsarendsveen. De huidige eerste bewoners hebben er al die jaren met veel plezier gewoond. Nu 
kunnen andere watersport- en natuurliefhebbers hier volop gaan genieten van de rust en ruimte. Het huis 
biedt 210 vierkante meter woonoppervlak en heeft een bijzondere ruimtelijke indeling door een grote vide. Op 
de begane grond bevindt zich de woonkeuken met ernaast een was- en bijkeuken. Tussen de keuken en de 
woonkamer bevindt zich een open haard waarvan het vlammenspel aan beide zijden te bewonderen is. Het 
huis is licht door de vele raampartijen. Ook zijn er op de begane grond een slaapkamer met inloopkast en een 
ruime badkamer. Een levensbestendige woning.

RIANT UITZICHT 
De eerste verdieping is bereikbaar via een ruime, half omsloten spiltrap. De overloop leidt eerst naar twee 
studeer- dan wel slaapkamers. Een ruim zitgedeelte met riant uitzicht over het water beschikt over een open 
haard. Op de hele verdieping ligt een mooie, massief houten vloer. De overloop leidt vervolgens naar een 
aparte televisiekamer, twee ruime slaapkamers en de tweede badkamer van het huis, met toilet en 
inloopdouche. Door middel van een vlizotrap is de grote zolder met betonnen tussenvloer bereikbaar; een 
ideale bergruimte. In de grote garage kunnen meerdere auto’s of zeilboten worden gestald. Tevens is hier een 
ruim atelier met zicht op de tuin. Vlak aan de dijk liggen nog een schuur en een geitenhok. Een van de 
hoogtepunten van het huis is de prachtig aangelegde tuin die zó over lijkt te lopen in de omliggende 
weilanden. Daardoor lijkt het toch al niet geringe perceeloppervlak van circa 1.980 vierkante meter nog veel 
groter. Vanuit de tuin kunt u direct het water in duiken en de aanlegsteiger biedt genoeg ruimte voor een grote 
sloep of zeilboot.  

Conduct Vastgoed
Herenweg 96
2361 EV Warmond
T: 071 3019121
E: info¤conductvastgoed.com
W: conductvastgoed.com 
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en uitzicht zoals dat over de Oude Rijn in 
Leiderdorp verveelt nooit. Het is een komen en 
gaan van plezierbootjes en andere scheepvaart op 
weg naar Leiden of Alphen aan de Rijn. Voor wie 

zelf graag geniet van een dagje ontspannen op het water: via de 
Oude Rijn zijn onder meer het centrum van Leiden, de 
Kagerplassen en het Braassemermeer te bereiken. De ligging is 
ook ideaal voor wie regelmatig naar Amsterdam of Den Haag gaat; 
je bent er in zo’n twintig minuten rijden. 
Het moderne familiehuis, dat in 1993 is gebouwd naar ontwerp van 
Van Egmond Architecten uit Noordwijk, biedt een zee aan ruimte, 
met een woonoppervlakte van vierhonderd vierkante meter. Op de 
begane grond bevinden zich - naast de dubbele garage met 
elektrisch te bedienen deuren - representatieve ruimtes voor wie 
graag een praktijk of kantoor aan huis wil. Naast kantoorruimtes 
bevinden zich hier een magazijn en kantineruimte. In totaal zo’n 
honderd vierkante meter oppervlak dat ook gemakkelijk te 
transformeren is tot meer woonruimte of bijvoorbeeld 
gastenverblijven. Zelfs dubbele bewoning is mogelijk. Aan de 
waterzijde op de begane grond is ook nog ruimte voor een terras, 
doordat het groen dat er nu aanwezig is tot het perceelsoppervlak 
behoort.

PANORAMISCH UITZICHT 
Op de eerste verdieping van dit goed onderhouden huis bevindt 
zich het aantrekkelijke woongedeelte, met daarin centraal een 
grote Siematic woonkeuken die met openslaande deuren 
afgesloten kan worden van de woonkamer. De lichte marmeren 
vloeren geven de ruimte een imposante uitstraling. Tussen de 
eerste verdieping en hal op de begane grond is een kleine 
goederenlift onzichtbaar geïnstalleerd. Handig voor de 
boodschappen. Over de gehele breedte van de woonkamer ligt een 
ruim zonnig dakterras met geweldig uitzicht.
Op de eerste verdieping ligt ook de grote master bedroom voorzien 
van luxe badkamer met bad, douche, twee wastafels en toilet. Nog 
een verdieping hoger zijn nogmaals twee royale slaapkamers te 
vinden, gelegen aan weerszijden van de overloop en de te delen 
badkamer. Bergruimte is er ook volop, zowel inloopkasten als een 
grote vliering op de derde verdieping. Het gehele huis is zeer luxe 
van opzet en klaar voor bewoning.  WONEN EN WERKEN 

AAN HET WATER

Een zee aan 
ruimte

Aan de Oude Rijn in Leiderdorp ligt een royaal, modern herenhuis welke de 
mogelijkheid biedt om op een heel aangename manier aan huis te werken, 
dankzij de op de begane grond aanwezige kantoorruimtes, kleine kantine 

en zelfs een magazijn. 

Tekst Lilian Polderman

E

Conduct Vastgoed
Herenweg 96
2361 EV Warmond
T: 071 3019121
E: info¤conductvastgoed.com
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€ 1.049.000 k.k.
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Graal Makelaardij
Rapenburg 4
2311 EV Leiden
T: 071 5161000
E: info¤graalmakelaardij.nl
graalmakelaardij.nl

MEER INFORMATIE

VERKOOPPRIJS:  
Vanaf € 795.000 v.o.n.

DROOMVILLA’S AAN HET 
OEGSTGEESTERKANAAL

e villa’s in Oegstgeest zijn ontworpen door Stol Architecten uit Lisse. De strakke, moderne wonin-
gen zijn afgewerkt met hoogwaardige materialen en hebben grote glazen puien aan de waterkant.  
De bouw vangt dit najaar aan en qua verkoop zijn er nu nog drie villa’s beschikbaar, dus informeer 

tijdig als u ook interesse heeft. U kunt er volgend jaar al wonen. 

INDELING NAAR WENS
Er zijn nog twee type villa’s beschikbaar, waarvan de ene iets langgerekter en de andere iets breder is. Alle drie 
de villa’s bestaan uit twee verdiepingen. De grootte van de kavels varieert tussen 259 en 369 vierkante meter. 
Diverse indelingen zijn mogelijk. Kies bijvoorbeeld voor een levensbestendige variant, gericht op de toekomst, 
met een slaapvertrek en een badkamer op de begane grond. Of denk aan een inrichting voor een jong gezin of de 
combinatie met thuis werken. In overleg met de bouwkundig aannemer kan de indeling van de woning aan elke 
wens voldoen en kan er maatwerk geleverd worden.

De villa’s worden gerealiseerd aan een rustige laan pal aan het Oegstgeester Kanaal in het oude deel van het dorp. 
Het winkelcentrum de Lange Voort ligt zo goed als om de hoek en de Kagerplassen of een rondje Leiden zijn 
vanaf uw eigen aanlegsteiger/terras bereikbaar.  

In Oegstgeest verschijnen zeven moderne witte villa’s pal aan het 
water. Elke woning krijgt een eigen aanlegsteiger, een grote tuin 
plus een dakterras.

D

De drie villa’s die nog beschikbaar 
zijn, van boven naar beneden 
gezien: 1, 4 en 6. 
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VERKOOPPRIJS:  
€ 1.345.000 en € 1.845.000 v.o.n.

Conduct Vastgoed
Herenweg 96
2361 EV Warmond
T: 071 3019121
E: info¤conductvastgoed.com
conductvastgoed.com 
www.hofvanleede.nl

MEER INFORMATIE

LUXE WONEN AAN 
HET WATER IN WARMOND

armond is door zijn ligging aan de Kagerplassen uitgegroeid tot een echt watersportdorp met 
diverse jachthavens. Het Hollandse landschap met maar liefst negen molens is hier op z’n 

mooist, terwijl Schiphol, Amsterdam en Den Haag binnen 30 minuten met de auto bereikbaar zijn. 
Het nieuwbouwproject Hof van Leede ligt in de oostpunt van de bebouwde kom van het rustige en vriendelijke 
Zuid-Hollandse dorp, met restaurants en winkels op loopafstand. 

TERRAS MET LIGPLAATS AAN HET WATER
De zestien zeer luxe appartementen, verdeeld over vier gebouwen van twee verdiepingen, worden gerealiseerd 
op het terrein van jachthaven Fort Marina. Ze hebben allemaal uitzicht op de Kagerplassen en zijn gelegen aan 
de Leede. De appartementen op de begane grond beschikken over een ligplaats direct aan het eigen terras. De 
appartementen op de bovenverdieping hebben een gereserveerde plaats in de jachthaven nabij hun apparte-
ment. De woningen hebben grote terrassen van circa 55 vierkante meter aan de waterzijde. Voor de jachthaven 
is een nieuw ontwerp gemaakt met een havenkantoor, parkeergelegenheid en ligplaatsen. Ieder appartement 
beschikt over een eigen ruime inpandige garage met ruimte voor twee auto’s. De parkeerplaatsen voor bezoe-
kers bevinden zich op het parkeerterrein van de jachthaven. De appartementen variëren in grootte van 176 tot 
260 vierkante meter, met woonkamers vanaf 80 tot ruim 100 vierkante meter. De woningen worden onder 
Woningborggarantie gebouwd en de buitengevels worden afgewerkt met natuursteen. De buitenkozijnen wor-
den uitgevoerd in donkergrijs aluminium, de ramen bestaan uit drie lagen hoogwaardig en inbraak werend 
isolatieglas. De appartementen op de eerste verdieping zijn bereikbaar met een lift. De woningen kunnen naar 
wens van de koper worden ingedeeld, waarbij rekening moet worden gehouden met een aantal vaste, bouw-
kundige eisen. In elk appartement kan een op gas gestookte open haard worden geïnstalleerd. In de verkoop-
prijs is een ruime stelpost voor keuken, sanitair en tegels beschikbaar. Afhankelijk van het type appartement 
kunnen er drie of vier slaapkamers worden gerealiseerd met twee badkamers.

NU NOG TWEE APPARTEMENTEN TE KOOP
Het eerste appartementengebouw wordt momenteel gebouwd. De ruwbouw is gerealiseerd en het hoogste punt 
is bereikt. De nieuwe bewoners kunnen hun luxe appartementen komend voorjaar betrekken. In gebouw 
nummer twee zijn reeds twee appartementen verkocht, dus zijn er nu nog twee beschikbaar. Wanneer er nog 
één wordt verkocht, zal worden gestart met de bouw van dit tweede complex. 

Geïnteresseerd? Maak een afspraak met ons en we vertellen u graag meer en leiden u rond over het terrein en 
door de appartementen.  

In Warmond verrijzen vier vrijstaande gebouwen met daarin 
zestien luxe appartementen. Wonen op niveau, met de rivier 
De Leede en de Kagerplassen voor de deur.

W

‘Super-de-luxe wonen 
met het allermooiste 

uitzicht’

De appartementen in gebouw 1 en 2 zijn ver-
kocht. De appartementen in gebouw 3 en 4 zullen 
door Conduct exclusief aangeboden worden in 
2017. Kom langs voor een vrijblijvend gesprek.
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NATIONAAL SYMPOSIUM MAKELAARDIJ 
(NSM10). Dit jaarlijkse evenement voor makelaars 
en taxateurs had dit jaar als thema: “Does techno-
logy take over?”. Het was een boeiende middag 
met inspirerende sprekers. 

3D printer fabrikant LEAPFROG is op bezoek geweest en heeft ons bij-
gepraat over de nieuwste modellen 3D-printers. Uiteraard waren ook een 
aantal showmodellen voorhanden. Zie hiernaast de fiere Chrysler building 
uit New York. Maar ook voor stedebouwkundige doeleinden kunnen deze 
printers prachtige schaalmodellen produceren. 

Jan Willem werd geinterviewed 
voor de televisie over zijn visie 
op de verkoop van het voormali-
ge Pesthuis in Leiden. Natuurlijk 
jeuken onze vingers bij een der-
gelijk bijzonder gebouw. Voorlo-
pig is het echter vooral in trek bij 
kinderen vanwege de opstelling 
van de T-Rex. 

Geinteresseerden kunnen 
de uitzending nakijken via de 
volgende link: http://www.unity.
nu/Artikelen/leiden/nieuwe-toe-
komst-voor-voormalig-pesthuis

Bijgaande foto zegt veel over de veranderingen en het tijdbeeld waarin wij nu leven. Deze huiskamer kon men 
aantreffen in de vijftiger jaren. Wanneer men dit vergelijkt met een inrichting van nu, dan is er toch wel sprake 
van een duidelijke vooruitgang. Stel je voor dat je een dergelijke huiskamer zou moeten omschrijven. Maar het 
bestaat nog steeds! In het Philips museum waar we bij toeval een bezoekje brachten. Een mooi fotomomentje 
voor een makelaar. 

NIEUWS

http://www.unity.nu/Artikelen/leiden/nieuwe-toekomst-voor-voormalig-pesthuis
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Conduct Vastgoed is door Residence geselecteerd als preferred 
member vanwege haar exclusieve aanbod en professionele werk-
wijze. In het magazine wordy volop aandacht geschonken aan 
diverse bijzondere projecten van Conduct Vastgoed.

Dé specialist in exclusieve woningenConduct Vastgoed is opgericht in 2007 als makelaar in commercieel vastgoed. In 2010 zijn de 

activiteiten uitgebreid met de aan- en verkoop van exclusieve woningen. 

Inmiddels is Conduct Exclusief Wonen uitgegroeid tot marktleider in het hogere segment in de 

Duin- en Bollenstreek. Maar ook ver daarbuiten weet men Conduct te vinden.
Het succes is te danken aan de deskundigheid en persoonlijke aanpak van de eigenaren 

Jan Willem ten Kley en zijn vrouw ir. Kim ten Kley-Keeris MRE. 

Beiden hebben hun sporen verdiend in het vastgoed en hebben decennialange ervaring door het hele 

land en daarbuiten. Zij worden gedreven door liefde voor het vak, en dat maakt nu net het verschil!
Conduct Exclusief Wonen onderscheidt zich door haar aanbod in uitsluitend het hoogste segment.

Bekijkt u onze website eens, of neem vrijblijvend contact met ons op.

Conduct Vastgoed BV

www.conductvastgoed.com
Herenweg 96. 2361 EV Warmond | T: 071 3019121 | E: info@conductvastgoed.com
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Disclaimer
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of 
openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotoko-
pie, film of op welke andere wijze dan ook, zonder vooraf-
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KLANTENEVENEMENT 
CYCLOMEDIA

Het thema was innovatie. 
Veel aandacht voor virtual reality 
en augmented reality. Aanwezigen 
werden uitgenodigd voor een virtuele 
tour door de stad Zwolle, waarbij je 
zelf je route uitstippelt. 

Jan Willem en Kim zijn als adviseur 
betrokken bij de positionering van 
Cyclomedia in de vastgoedmarkt.Het 
product is uitermate goed bruikbaar 
voor mensen werkzaam in de vast-
goedsector.  

Voor de verkoop van de woning in Savines le Lac (zie 
ook p.25) zijn wij naar Zuid-Frankrijk afgereisd. Wat is het 
hier prachtig! De natuur is adembenemend! Onze koffie-
molen hiernaast heeft ons prima heen en terug gebracht. 

http://
file:
http://
file:
https://www.facebook.com/ConductVastgoed/
https://www.linkedin.com/groups/4076051
https://twitter.com/ConductVastgoed
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