foto John Brussel
Jan Willem en Kim ten Kley: gewoon een leuk stel

10 JAAR CONDUCT

Groei door vertrouwen
Wie links en rechts een beetje om
zich heen kijkt, ziet dat er hier in
de omgeving veel mooie huizen te
vinden zijn. Ware paleisjes soms,
waar je best eens binnen zou
willen kijken. Waarom staan dat
soort panden eigenlijk alleen op
de site van Conduct?

V

eel objecten in het hogere prijssegment gaan niet lukraak
in de verkoop. De eigenaar en de koper vinden elkaar door
bemiddeling van iemand die thuis is in dat deel van de
markt. Mensen zoals Jan Willem en Kim ten Kley, eigenaren van Conduct Exclusief Wonen uit Warmond. Dit jaar
bestaat het bedrijf 10 jaar en in die tijd zijn ze uitgegroeid tot een grote
speler. Wat maakt hen zo succesvol?

Plezier
Kim heeft daar wel een verklaring voor. “Opdrachtgevers waarderen onze
manier van werken. Bij ons is werk en privé niet al te scherp gescheiden.
Onze werkwijze is vrij informeel, wij hechten aan een persoonlijke aanpak en betrokkenheid. Maar wel met diepgaande kennis van zaken. Met
veel opdrachtgevers hebben we een persoonlijke band en we hebben er
plezier in om onze klanten zo goed mogelijk te helpen. Deze wil om goed
werk te leveren heeft ons veel gebracht. Opdrachtgevers komen vaak terug, of raden ons aan bij vrienden en familie. Zo hebben wij kans gezien
om goed te groeien, tegen de stroom in.”

Landelijke speler
Jan Willem herkent dat. “Hier in Warmond hebben we bijvoorbeeld bijna

alle appartementen en omliggende gronden in plan Hof van Leede verkocht, in een tijd waarin dat niet bepaald gemakkelijk was. Dan merk je
hoe belangrijk het is dat je een bekend en vertrouwd gezicht bent. Iemand die je gewoon direct op z’n 06 kunt bellen, ook buiten kantooruren.”
Die vertrouwelijkheid wordt blijkbaar gewaardeerd, want Conduct heeft
inmiddels opdrachtgevers in het hele land. “Dat zijn de laatste tijd opvallend vaak verzoeken om tweede huizen in het buitenland te verkopen. Zo
hebben we net een woonhuis in Zuid-Frankrijk in verkoop genomen van
een echtpaar uit het hoge noorden en zijn we in gesprek over een sjiek
kasteel in Normandië van mensen uit het oosten van het land. Verder
gaan we regelmatig naar Portugal om nieuwe villa’s in de Algarve in verkoop te nemen en zijn we ook in Spanje actief.”

Toegevoegde waarde
Kim: Wat ook bijdraagt is dat we specifieke kennis in huis hebben bij
complexe financiële en fiscale vraagstukken. Daardoor kunnen we vaak
oplossingen aandragen waar niemand aan denkt. Of zelfs maar bij heeft
stil gestaan. Op deze manier kunnen we echt van toegevoegde waarde
zijn voor kopers én verkopers.” Toch heeft Jan Willem misschien wel de
beste verklaring voor de bloei van hun bedrijf: “Tja, ik weet niet, we zijn
gewoon een leuk stel.”
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