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Misschien is het iets voor u. 

De appartementen Hof van Leede aan jacht-
haven ‘t Fort in Warmond zijn zo goed als 
allemaal door ons verkocht. In de laatste fase 
die nog gerealiseerd dient te worden, hebben 
we nog drie appartementen beschikbaar. 
Conduct vertelt u graag meer en u kunt een 
rondleiding bij ons aanvragen door het nu 
bijna gereed gekomen eerste gebouw.

De appartementen Laurier in Warmond gaan 
nu gebouwd worden. De sloop van het oude 
gemeentehuis is zo goed als afgerond, zodat 
de bouw kan starten in april.  Er zijn nu drie 
appartementen verkocht en wij zijn in ge-
sprek met koopkandidaten over de nog be-
schikbare appartementen. We hebben er alle 
vertrouwen in, nu de bouw is aanbesteed,dat 
er veel interesse zal zijn. 

Veel leesplezier en graag maken we een 
afspraak met u. 

VOORWOORD

Wat een verandering in de markt ten opzich-
te van nog geen jaar geleden. Niet dat er nu 
sprake is van enorme prijsstijgingen, maar 
wel is er sprake van transacties. Ging dat vo-
rig jaar rond deze tijd nog aarzelend en traag, 
nu zit de snelheid er weer goed in. Conduct 
Vastgoed heeft goede relaties met diverse 
hypotheekverstrekkers en zodra wij iemand 
aanbrengen voor het regelen van de finan-
ciering, dan is dit meestal binnen twee weken 
een feit. Heerlijk voor alle betrokkenen en wij 
zetten ons graag in voor zowel de verkoper 
als ook de koper. 

We hebben mooi nieuw aanbod! Zo zijn we 
net gestart met de verkoop van diverse villa’s 
aan het water, en hebben we het zeer exclu-
sieve landgoed in Wassenaar genaamd de 
Pauwhof in verkoop genomen. Binnenkort ziet 
u het object met de daarbij horende fotografie 
op onze website. Ooit woonde hier Anna van 
Pruisen, lid van het koninklijk huis. Deze villa 
is tot in de puntjes in oude luister hersteld en 
is een lust voor het oog. 

In dit nummer veel aandacht voor onze 
buitenlandse activiteiten. In Portugal hebben 
we opdracht tot verkoop gekregen van nieu-
we, in ontwikkeling zijnde, oceanfront villa’s 
nabij Lagos. We zijn er onlangs geweest en 
zijn diep onder de indruk van de architectuur, 
de afwerking en de prachtige ligging. Kijkt u 
voor een impressie verderop in dit magazine. 

Voor een Nederlands echtpaar hebben we 
een bezoek gebracht aan hun kasteelboer-
derij in Normandië. Dit was een leerzame en 
bijzondere ervaring. Daarbij denken wij een 
nieuwe Nederlandse eigenaar heel erg blij te 
kunnen maken met een dergelijk bezit. 

Met vriendelijke groet,
Conduct Vastgoed B.V.

Jan Willem en Kim ten Kley

Conduct

www.conductvastgoed.com
Herenweg 96, 2361 EV Warmond | T: 071 3019121 | E: info@conductvastgoed.com

Dé specialist in exclusieve woningen, ook in het buitenland 

Curaçao Frankrijk Portugal Spanje Turkije

Ook uw woning in het buitenland 
verkopen? Maak een afspraak 
met Jan Willem en Kim ten 
Kley. Wij vertellen u graag meer.

Conduct
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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 in hartje Den Haag
Vraagprijs € 699.000 k.k.

EXCLUSIEF AANBOD

DEN HAAG
Veenkade 52

Gerenoveerd appartement midden in Den Haag
Huurprijs € 1.750 per maand

DEN HAAG
Anna Paulownastraat 51A

Ruime bovenwoning 
Vraagprijs € 498.000 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/korte-molenstraat-3-den-haag/#tab-omschrijving
http://www.conductvastgoed.com/products/anna-paulownastraat-51a-den-haag/
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A D V I E S 
OP M A A T

PAARDEKOOPER-HULST
in Naarden-Vesting is de 
uitgesproken partner voor 
een licht advies op maat. 
Een professioneel team van 
licht archi  tecten onder leiding 
van de beide eigenaren 
Ton Paardekooper en Dennis 
Hulst weet als geen ander een 
licht advies te verstrekken dat 
aansluit bij de stijl van uw 
interieur, de uit straling van 
het pand en voor al uw 
specifieke wensen.

Kooltjesbuurt 1   1411 RZ Naarden-Vesting   +31 (0)35 694 10 05 
www.paardekooper-hulst.nl    info@paardekooper-hulst.nl

LEIDEN
Witte Rozenstraat 55

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

OEGSTGEEST
Haarlemmertrekvaart 34

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

OEGSTGEEST
Haarlemmertrekvaart 34

Bouwperceel aan vaarwater - 13.137 m2

Vraagprijs € 5.000.000 k.k.

LEIDERDORP
Hoofdstraat 126

Zeer ruime woning met praktijkruimte aan huis
Vraagprijs € 925.000 k.k.

HOOGMADE
Vlietpark 8

Moderne villa aan vaarwater in Hoogmade
Vraagprijs € 1.495.000 k.k.

OEGSTGEEST
Pres. Kennedylaan 185

Ruime villa met bijgebouw
Vraagprijs € 1.795.000 k.k.

EXCLUSIEF AANBOD

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/vlietpark-8-hoogmade/
http://www.conductvastgoed.com/products/president-kennedypaan-185-oegstgeest/
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V A S T G O E D S T U D I O . N L 

A D V I E S . D E S I G N . M A R K E T I N G

DE WONINGMARKT
Door: ir. Kim ten Kley MRE

COLUMN VAN KIM

De huizenprijzen zullen dit jaar verder blijven stijgen. De Neder-
landsche Bank (DNB) verwacht, net als de economen van Rabo-
bank en ABN Amro, een stijging van gemiddeld 5 procent.

Ook wordt een stijging verwacht van het aantal woningverkopen. 
Het Economisch Bureau van ABN Amro verwacht met 5 procent. 

De economen verwachten dat na 2017 zowel de prijsstijging als 
het aantal woningverkopen verminderen naar een stijging van 3 
procent. Dit zal gedeeltelijk veroorzaakt worden door de stijgende 
hypotheekrente.

De seinen staan op groen. Voorlopig blijft de woningmarkt goed 
in beweging.

2016
We blikken terug op 2016. De Nederlandse huizenmarkt liet 
afgelopen jaar een enorm sterk herstel zien. Dit komt gedeelte-
lijk doordat de hypotheekrente historisch laag is, en gedeeltelijk 
doordat er de afgelopen jaren relatief weinig nieuwbouwwoningen 
zijn opgeleverd. De aantrekkende economie droeg bij aan het 
toenemende consumentenvertrouwen. 

De regionale verschillen zijn echter groot. Met name de grote ste-
den laten een grote vraag zien naar woningen. Ook is de Rand-
stad populairder dan andere delen van het land.

Er zijn afgelopen jaar 165.000 huizen verkocht. Volgens de NVM 
zijn er nooit eerder zoveel huizen verkocht in een jaar. Gemiddeld 
stond een huis 78 dagen te koop. Dat is 23 dagen minder dan 
in 2015. De gemiddelde verkoopprijs in het laatste kwartaal van 
2016 was 248.000 euro.

Er werden in 2016 54.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd., 
aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het hoogste 
aantal nieuwbouwwoningen sinds 2012.

2017
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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.

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 € 895.000 k.k.

WARMOND
Beatrixlaan 9

Ruim familiehuis
Vraagprijs € 599.000 k.k.

EXCLUSIEF AANBODEXCLUSIEF AANBOD

WARMOND
Buitenwater 3

Binnenkort in verkoop
Prijs op aanvraag

WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat, app. 1.2

Appartement
Vraagprijs € 1.428.000 v.o.n.

WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat, app. 2.3

Penthouse
Vraagprijs € 2.340.000 v.o.n.

HIER KAN UW WONING STAAN

http://www.conductvastgoed.com/products/pastoor-van-der-plaatstraat-32-rijpwetering/
http://www.conductvastgoed.com/products/aderweg-4-roelofarendsveen/
http://www.conductvastgoed.com/products/molenstraat-10-roosendaal/
http://www.conductvastgoed.com/products/villa-beukenrode-sassenheim/
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/
http://www.conductvastgoed.com/products/ruim-familiehuis-in-warmond/
http://www.conductvastgoed.com/products/burgemeester-ketelaarstraat-hof-van-leede-app-1-2-warmond/#tab-omschrijving
http://www.conductvastgoed.com/products/burgemeester-ketelaarstraat-hof-van-leede-app-2-3-warmond/#tab-omschrijving
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Te koop: Luxueuze kasteelboerderij in Normandië
Circa 700 km autorijden vanaf Den Haag op voornamelijk rustige snelwegen ligt in het rus-
tieke plaatsje Turqueville Manoir Les Quatre Etoiles. Gelegen aan een grote binnenplaats 
met bijgebouwen, is dit niet alleen een charmante woning, maar ook nog een van de 
meest succesvolle Chambres d’hôtes (bed & breakfast) welke we nu kunnen aanbieden 
namens de huidige Nederlandse eigenaren. Ideaal voor gezinnen die een ruim familiehuis 
in Normandië ambiëren, of voor wie een succesvolle luxueuze bed en breakfast wil exploi-
teren.

De streek, en dan met name dit specifieke gedeelte van Normandië is wereldberoemd 
vanwege de landingen (invasie) van de geallieerden op 6 juni 1944. Tot op de dag van 
vandaag leven wij dankzij deze moedige soldaten in vrijheid. Een belangrijke plek van 
historische waarde waar dagelijks nog veteranen en hun nazaten terugkeren om hun ge-
sneuvelde familieleden of strijdmakkers te eren. Veel van deze bezoekers weten de weg 
naar de Chambres d’hôtes, Les Quatre Etoiles, te vinden.

EXCLUSIEF AANBOD BUITENLAND EXCLUSIEF AANBOD BUITENLANDConduct Conduct
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Parfum van vrijheid
Turqueville, op een steenworp gele-
gen van het in 1944 zwaar belegerde 
Sainte-Mère-Eglise is de plek waar de 
Chambre d’hôtes zich bevindt. U zult 
versteld staan van de schoonheid van 
de diverse gebouwen, de ruimtelijkheid 
van het bezit als totaal en de pracht van 
de natuur in de streek. Eenmaal aange-
komen snuift u een parfum van vrijheid 
op door de weidsheid van de ongerepte 
natuur waar overal in de buurt wel teke-
nen of overblijfselen zijn op welke wijze 
deze vrijheid veroverd is. Omgeven 
door een prachtige natuur, oude ste-
den, kleine haventjes en dorpen, in een 
microklimaat emt veel zon. Kortom: een 
paradijs voor iemand die een heerlijke 
plek zoekt voor meer dan alleen maar 
vakantie. Het leven in Frankrijk is goed 
en u kunt er volop van genieten.

Delicatessen
De streek kent het goede mooie Franse leven met de daarbij horende gastronomie. Voor lief-
hebbers van vis en schaaldieren is het een waar eldorado. Bekende vissersplaatsen liggen op 
nog geen kwartier autorijden. De calvados is zo ongeveer in elk plaatsje een lokale lekkernij 
terwijl de ciders, de champagnes en de oesters tot de delicatessen van de streek behoren.

Chambre d’hôtes
Het bezit is thans in gebruik als Chambres d’hôtes en kent de hoogste beoordelingen op 
diverse internetbooking sites. De referenties zijn lovend en waarborgen een succesvolle ex-
ploitatie. Het is bijzonder om te constateren dat het huidig eigenaarsechtpaar dit met zoveel 
liefde en passie heeft gerealiseerd. De gehele verbouwing van voornamelijk het hoofdgebouw 
tot inrichting en gebruik in de huidige opzet verdient alle complimenten. Het bijgebouw biedt 
uitbreidingsmogelijkheden voor de bed & breakfast. 

Vakkundig gerestaureerd
Les Quatre Etoiles ligt nabij het dorpscentrum. Net voorbij de kerk ziet u het ommuurde per-
ceel, met een prachtig toegangshek met daarop in mooie sierletters Les Quatre Etoiles. Cen-
traal op de binnenplaats staat een Amerikaanse eik, symbool van vrijheid, en aan de zijkanten 
fraaie beukenhagen, en buxus overlopend in ruim gazon. Op deze binnenplaats en tuin bevin-
den zich meerdere prachtig aangelegde beschutte plekken met sfeervolle bankjes, tafels en 
intieme zitjes in gebruik afhankelijk van het seizoen. Aan de linkerzijde bevindt zich de cham-
bres d’hôtes, aan de rechterzijde een groot multifunctioneel bijgebouw. Het chambres d’hôtes 
is door de eigenaren na hun aankoop in 2003 fasegewijs en vakkundig gerestaureerd.

EXCLUSIEF AANBOD BUITENLAND EXCLUSIEF AANBOD BUITENLAND

VERKOOPPRIJS:

€ 985.000 k.k.

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
Herenweg 109

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

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 33

Watergebonden recreatiewoning Warmond
Vraagprijs € 495.000 k.k.

WARMOND
Watertuin 58

Prachtige recreatiewoning op ruim perceel
Vraagprijs € 260.000 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.

WASSENAAR
Paauwlaan 2A

Landgoed De Pauwhof
Prijs op aanvraag

EXCLUSIEF AANBOD EXCLUSIEF AANBOD

WARMOND
Dieperpoelkade 7

Geschakelde villa aan het water in Warmond
Vraagprijs € 1.195.000 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/penthouses-laurier-warmond/
http://www.conductvastgoed.com/products/hyacintenlaan-6-warmond-warmond/
http://www.conductvastgoed.com/products/hyacintenlaan-3-warmond/
http://www.conductvastgoed.com/products/watertuin-33-warmond-en-omstreken/
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/products/paauwlaan-2-a-wassenaar/#tab-omschrijving
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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CONTEMPORARY DESIGN
In de Portugese Algarve, nabij de bruisende stad Lagos, ligt het mooiste stukje kust aan de 
Algarve. We bevinden ons in het plaatsje Luz. Hier worden enkele prachtige villa’s ontwik-
keld. Allemaal pal aan zee, met een fenomenaal uitzicht over het water, strand en de stoere 
rotsenformaties die de kust hier kenmerken. De villa’s zijn stuk voor stuk architectonische 
hoogstandjes, zoals u ze zelden ziet, en nu te koop via Conduct Vastgoed. 

DE ALGARVE OP ZIJN MOOIST
De afbeeldingen op deze pagina tonen u Villa Carrara. Door de verdiepinghoge raampartij-
en geniet u van vrij zicht over zee. Schuifdeuren leiden naar het terras, alwaar zich ook het 
zwembad bevindt, dat lijkt te zweven boven het maaiveld. Uiteraard is alle mogelijke luxe 
aanwezig, en worden de meest hoogwaardige materialen gebruikt. De woning krijgt ener-
gielabel A en wordt binnenkort opgeleverd.

EXCLUSIEF AANBOD BUITENLAND EXCLUSIEF AANBOD BUITENLANDConduct Conduct
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PANORAMISCH UITZICHT
Strakke lijnen, afgewisseld met subtiele curven kenmerken Villa Algar. Elke kamer heeft direc-
te toegang tot de op het zuiden gelegen terrassen, waar men kan genieten van de panorami-
sche uitzichten over zee. Het water in het zwembad stroomt aan drie zijden over in een lager 
gelegen bassin, hetgeen bijdraagt aan de bijzonderheid van het ontwerp op dit glooiende 
perceel. Onder de woning bevindt zich een garage die plaats biedt aan tenminste vier auto’s. 
De woning telt vier slaapkamers met elk een eigen badkamer, een grote open woon-, eetka-
mer en keuken, een game room en werkruimte. Alles wat men mag verwachten van modern 
wonen.

Prijzen op aanvraag.

EXCLUSIEF AANBOD BUITENLAND EXCLUSIEF AANBOD BUITENLANDConduct Conduct
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LEIMUIDEN
Westerdijk 54

Moderne vrijstaande villa aan vaarwater

VERKOCHT

LEIMUIDEN
Westerdijk 52

Vrijstaande, ruime villa aan vaarwater

VERKOCHT

SASSENHEIM
Nachtegaallaan 4

Vrijstaande villa (2007) op ca. 3.320 m2 grond

VERKOCHT

STRIJEN
Wildervangseweg 1

Charmante vrijstaande villa

VERKOCHT

WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat 42

Ondernemen en/of wonen in Warmond

VERKOCHT

WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat 19e

Exclusief appartement Hof van Leede

VERKOCHT

WILT U WETEN WAT CONDUCT 
NOG MEER VERKOCHT HEEFT? 

KIJK DAN OP: 
WWW.CONDUCTVASTGOED.COM/PORTFOLIO

WASSENAAR
Hertenlaan 4

Vrijstaande rietgedekte villa

VERKOCHT

Financiële- en 
vermogensplanning.
Vertrouwen 
voor de toekomst.

Wasbeeklaan 3 | Warmond | T 071 301 24 00

E info@vanvelzenaa.nl | www.aangenamekennis.nl

Nicole 
Kuiper-Brouwer
Partner en 
Belastingadviseur

Naast het succes van uw onderneming 

is uw eigen fi nanciële en vermogens-

planning belangrijk. Hoe ziet uw fi nanciële 

situatie eruit als u stopt, overlijdt of 

ziek wordt? Is alles goed geregeld? Voor 

nu én voor later? Wij helpen u om de 

juiste  keuzes te maken en informeren 

en adviseren u op het gebied van 

huwelijkse  voorwaarden, testamenten, 

erfbelasting, bedrijfsopvolging, 

schenkingen, echtscheiding en pensioen. 

Onze adviseurs hebben een grondige 

fi scale en juridische kennis en helpen 

u bij de planning van uw inkomen in 

de diverse levensstadia en een goede 

oudedagsvoorziening.

EXCLUSIEF AANBOD EXCLUSIEF AANBOD

OEGSTGEEST
Rhijngeesterstraatweg 124
Gerenoveerde statige villa
Vraagprijs € 849.000 k.k. 

VERKOCHT

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/wildervangseweg-1-strijen/
http://www.conductvastgoed.com/products/burgermeester-ketelaarstraat-42-warmond/
http://www.conductvastgoed.com/products/burgemeester-ketelaarstraat-7e-hof-van-leede-warmond/
http://WWW.CONDUCTVASTGOED.COM/PORTFOLIO
http://www.conductvastgoed.com/products/rhijnburgerstraatweg-124-oegstgeest/
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TE KOOP
Vrijstaande villa in Savines le Lac, Frankrijk

€ 1.249.000 k.k.
Direct te betrekken 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!

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. 

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

EXCLUSIEF AANBOD BUITENLAND EXCLUSIEF 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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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, eigena-
ren 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 aan-
pak 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 te-
rug, 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 

Jan Willem en Kim ten Kley: gewoon een leuk stel
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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? 

Conduct Vastgoed
Herenweg 96, Warmond
T (071) 301 9121  
www.conductvastgoed.com 

Conduct Exclusief Wonen is Exclusive 
Member van Residence Toplocaties en 
aangesloten bij beroepsorganisatie van 
Makelaars en Taxateurs VastgoedPro

alle appartementen en omliggende gronden in plan Hof van Leede ver-
kocht, in een tijd waarin dat niet bepaald gemakkelijk was. Dan merk je 
hoe belangrijk het is dat je een bekend en vertrouwd gezicht bent. Ie-
mand 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 opval-
lend 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 ver-
koop 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.”

VERSCHENEN IN LEVEN! MAGAZINE
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Conduct Exclusief Wonen feliciteert de 
ontwikkelaar Kepton Warmond BV  met de 
verkoop van de eerste 8 appartementen in het 
project Hof van Leede. De eerste bewoners zullen 
dit voorjaar hun appartement kunnen betrekken 
en gebouw 2 zal direct aansluitend gerealiseerd 
worden. Stelt u zich eens voor, wonen direct aan 

de Kagerplassen met de grote steden op minder 
dan 30 autominuten, alsmede alle benodigde 
voorzieningen in het pittoreske watersportdorp 
Warmond. De verkoop van de appartementen in 
fase 3 en 4 zal naar verwachting rond de zomer 
opgestart worden. Conduct Exclusief Wonen zal 
de verkoop graag verder begeleiden. 

Verkoop appartementen 
HOF VAN LEEDE 

groot succes

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

VERSCHENEN IN RESIDENCE VERSCHENEN IN RESIDENCE
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PROMOTIE

ier wil je gewoon wonen. De moderne, onder archi-
tectuur gebouwde villa uit 1974 is in 2008 zodanig 

verbouwd dat er feitelijk sprake is van nieuwbouw. Het ontwerp  
is van het gerenommeerde architectenbureau Van Manen uit  
Noordwijk. De zeer ruime kavel van 1.225 vierkante meter heeft  
een eigen haven waar een sloep van circa zeven meter kan liggen. 
Deze ankerplaats biedt toegang tot de watergang de Kromme Does 
die door Hoogmade loopt. U kunt bij wijze van spreken met de  
boot naar het centrum van het Zuid-Hollandse dorp varen om 
boodschappen te doen of de kinderen naar school of de sportclub  
te brengen. Of u zet koers naar het Braassemermeer en de  
Kagerplassen voor een dagje ontspannen op het water. In het  
landelijke, groene polderlandschap rond Hoogmade kunt u ook 
heerlijk wandelen en fietsen. Leiden en Alphen aan den Rijn liggen 
vlakbij en via de A4 bent u in slechts een kwartier op Schiphol.

Riante, moderne villa metet
EIGEN 

AANLEGPLAATS 
In Hoogmade ligt deze onder architectuur gebouwde villa met  

een grote tuin aan het water. De prachtige woning heeft bovendien 
aparte ruimtes die geschikt zijn als kantoor aan huis of gastenverblijf.

H

Conduct Vastgoed
Herenweg 96
2361 EV Warmond
T: 071 301 9121
E: info¤conductvastgoed.com
W: conductvastgoed.com 

MEER INFORMATIE

VOLOP RUIMTE EN MOGELIJKHEDEN
De villa biedt een woonoppervlak van 271 vierkante meter. Op de begane 
grond bevinden zich een lichte centrale hal met open trap, een ruime, 
luxueus ingerichte woonkeuken met eetgedeelte en de grote woonka-
mer met open haard en ramen aan drie zijden. Via openslaande deuren 
stapt u op het terras met uitzicht op de privé-haven en de Kromme 
Does. Maar dan zijn we er nog niet. Aan de voorzijde ligt ook nog een 
werkkamer en aan de achterzijde een grote kamer die in gebruik is als 
wellnessruimte inclusief douche, maar die ook ingericht kan worden 
als slaapkamer. Hier komt u via de openslaande deuren uit op een 
overdekt terras. Aangezien dit gedeelte onderheid is kan dit, indien 
gewenst, bij de woning worden getrokken. Op de gehele begane grond 
ligt een stijlvolle, donkere hardstenen vloer. De ramen zijn voorzien 
van houten shutters en jaloezieën. 

PLUSPUNTEN
Via het lichte trappenhuis bereikt u de bovenverdieping. Hier bevinden 
zich drie slaapkamers, twee badkamers en één kleedkamer. Tevens  
is er een was- en strijkruimte. Het huis is voorzien van uiterst moderne 
verlichting welke dimbaar is, diverse airco-units en een alarminstalla-
tie met verschillende groepen.  
Ook de tuin rondom de villa, op het adres Vlietpark 8, mag er zijn. 
Deze is ontworpen door tuinontwerper Peter Vergeer uit Warmond, 
ruim van opzet, heeft meerdere terrassen, is deels betegeld en deels 
voorzien van bankirai hardhouten vlonderplanken. Op het hoofd- 
terras, tussen de vleugels van het woonhuis, is een buitenhaard  
gerealiseerd. In de tuin bevinden zich verder een garage en een  
berging, die uit dezelfde materialen als het woonhuis zijn opgetrokken. 
Tot slot nog twee aantrekkelijke pluspunten: de villa heeft energielabel 
A en alles is perfect onderhouden.  

VERKOOPPRIJS:  
€ 1.495.000 k.k.

VERSCHENEN IN RESIDENCE VERSCHENEN IN RESIDENCE
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De bouw van het prestigieuze Hof van 
Leede in Warmond maakt grote vorderin-
gen. Gebouw 1 is wind- en waterdicht, de 
ramen zijn gezet en de marmeren gevelpla-
ten zijn gemonteerd. Het zal niet lang meer 
duren voordat de eerste bewoners hun 
intrek kunnen nemen.

NIEUWS

De sloop van het gemeentehuis in 
Warmond is in gang gezet. Hier zal 
een appartementengebouw verrijzen 
van monumentale allure. De eerste 
appartementen zijn reeds verkocht, 
maar er is nog aanbod beschikbaar 
voor geïnteresseerden. We vertellen 
u er graag meer over.

De ING Nieuwjaarsbijeenkomst in Space Expo

NIEUWS

Algarve Property Concept liet ons hun 
projecten in Luz zien. Met meer dan 20 
jaar ervaring en door gebruik te maken 
van prijswinnende architecten, zijn zij de 
ontwikkelaar van exclusieve woningen in 
de Algarve. Alleen de beste kwaliteit is 
goed genoeg. Wij zijn onder de indruk.

Aan de zelf gemaakte appelcider in Normandië
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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 bin-
nen de vastgoed-sector.

De focus van de vereniging ligt op kwaliteitsbewaking, belangenbehartiging, des-
kundigheidsbevordering 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.
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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 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

COLOFON

Conduct magazine
nummer 5, voorjaar 2017

Redactie
Jan Willem ten Kley, Kim ten Kley

Fotografie
Eelkje Colmjon, Jan Willem ten Kley, Kim ten Kley, en 

anderen

Vormgeving
Vastgoedstudio

Contactgegevens redactie
info@conductvastgoed.com | 071-3019121

Abonneren
Wilt u ons magazine automatisch ontvangen? Stuurt 
u ons dan een e-mail met uw naam en e-mailadres 

o.v.v. nieuwsbrief

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, fotoko-
pie, film of op welke andere wijze dan ook, zonder vooraf-
gaande 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:

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

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