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Ook in de bedrijfsmakelaardij zaten we niet stil. We verkoch-
ten bedrijfsgebouwen in Warmond en in Zaandam. Tevens 
huurden we een bedrijfsruimte aan voor een internationale 
onderneming in Sassenheim.

Mocht u ook de wens tot verkoop hebben, nodigt u ons dan 
uit voor een vrijblijvend gesprek. Wij adviseren u graag over 
onze manier van werken, die afwijkt van de traditionele 
werkwijze van onze concurrent. Onze aanpak heeft zich 
bewezen, en die opdrachtgevers die u voorgingen zijn zeer 
postitief over deze werkwijze en het behaalde resultaat. 

In dit nummer ook aandacht voor onze projecten in Portu-
gal. We zijn er onlangs even geweest en de bouw van een 
aantal villa’s vordert snel. Ook zijn wij geselecteerd door 
het prestigieuze Monte Rei als hun exclusieve makelaar 
voor Nederlandse cliënten die een huis in hun project willen 
kopen. Neem een kijkje en verbaas u over de schoonheid 
van een dergelijk bezit. Portugal is een heerlijk land, met 
ook nog fiscaal gunstige condities. Stelt u zich eens voor: 
heerlijk overwinteren in de zon met een partijtje golf voor de 
deur.

Wij wensen u een prettige zomer!

Hierbij ontvangt u de zomereditie van het Conduct Maga-
zine. Ditmaal met een nieuwe sprankelende look. 
Ons Magazine wordt steeds mooier en professioneler, net 
als ons bedrijf. We werken hard aan de groei van onze 
opdrachtenportefeuille. Door slim te werken kunnen we 
optimaal presteren en de beste condities realiseren bij 
verkopen. 

Wij verkochten in de afgelopen maanden prachtige objecten 
en kijken met veel plezier terug op de eerste helft van 2017.  
Veel van deze objecten staan als verkocht aangemerkt in 
het magazine. 

Het verkopen van de appartementen in Hof van Leede te 
Warmond heeft een vogelvlucht genomen. van de 16 appar-
tementen zijn er nu nog maar enekel te koop. Graag laten 
wij een appartement aan u zien. Het eerste gebouw is zo 
goed als gereed en de eerste bewoners hebben hun intrek 
onlangs genomen. 

De bouw van het appartementengebouw Laurier in War-
mond gaat nu van start, en hier zijn nog appartementen te 
koop. Wij vertellen u graag meer. 

In het verlengde van onze exclusieve woningen, richten 
wij ons ook steeds meer op de recreatiemarkt, en wel in 
het bijzonder woonboten. Met veel succes verkochten wij 
de afgelopen maand voor meer dan een miljoen euro aan 
woonboten.

Met vriendelijke groet,
Conduct Vastgoed B.V.

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

BRIELLE HOOGMADE

SASSENHEIM WARMOND

WARMOND

Dé specialist in exclusieve woningen

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

EXCLUSIEF AANBOD

DOWNLOAD DE BROCHURE
‘DE VERKOOP VAN UW WONING’

WASSENAAR
Paauwlaan 2A

Landgoed De Pauwhof
Prijs op aanvraag

SCHWEIBERG (Limburg)
A gen Beuke

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

WARMOND
Buitenwater 3

Prachtige villa prominent aan vaarwater
Vraagprijs € 3.300.000 k.k.

OEGSTGEEST
Haarlemmertrekvaart 34

Bouwperceel aan vaarwater - 13.137 m2

Vraagprijs € 5.000.000 k.k.

WARMOND
Hyacintenlaan 3

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

Conduct Vastgoed B.V.  |  071 301 91 21  |  info@conductvastgoed.com  |  www.conductvastgoed.com

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
http://www.conductvastgoed.com/products/paauwlaan-2-a-wassenaar/#tab-omschrijving
http://www.conductvastgoed.com/products/a-gen-beuke-zuid-limburg-schweiberg/
https://www.conductvastgoed.com/products/buitenwater-3-warmond/#tab-omschrijving
http://www.conductvastgoed.com/products/kopie/
http://www.conductvastgoed.com/products/hyacintenlaan-3-warmond/
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WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat, app. 4.1

Appartement
Vraagprijs € 1.863.000 v.o.n.

WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat, app. 2.3

Penthouse
Vraagprijs € 2.340.000 v.o.n.

SASSENHEIM
Hoofdstraat 63

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

OEGSTGEEST
Pres. Kennedylaan 185

Ruime villa met bijgebouw
Vraagprijs € 1.795.000 k.k.

RIJPWETERING
Pastoor van der Plaatstraat 32

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

LEIDEN
Rozenpad 7

Riante villa aan het water
Vraagprijs € 1.750.000 k.k.

EXCLUSIEF AANBOD

http://www.conductvastgoed.com/products/burgemeester-ketelaarstraat-hof-van-leede-app-4-1-warmond/
http://www.conductvastgoed.com/products/burgemeester-ketelaarstraat-hof-van-leede-app-2-3-warmond/#tab-omschrijving
http://www.conductvastgoed.com/products/villa-beukenrode-sassenheim/
http://www.conductvastgoed.com/products/president-kennedypaan-185-oegstgeest/
http://www.conductvastgoed.com/products/pastoor-van-der-plaatstraat-32-rijpwetering/
https://www.conductvastgoed.com/products/rozenpad-7-leiden/#tab-omschrijving
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D e actuele woningmarkt
De kranten schrijven over de bloeiende woningmarkt: Het 
aantal woningverkopen is gestegen, de verkoopprijzen zijn 
gestegen en in Amsterdam is de gekte helemaal losgebar-
sten. Mensen bieden tegen elkaar op, woningen worden 
voor meer dan de vraagprijs verkocht. Zonder voorbehou-
den en zonder bouwkundige keuringen.  

Maar zo is het niet overal in Nederland. Amsterdam is een 
markt op zich. De vraag- en aanbodsituatie in Amsterdam is 
niet vergelijkbaar met andere delen van de Randstad, laat 

Wanneer we de landelijke cijfers van de woningmarkt bekij-
ken, dienen we ons goed te realiseren dat deze cijfers een 
gemiddelde zijn. De gemiddelde woning is een eengezins-
woning in een rij en de gemiddelde woningprijs bedraagt 
€ 283.000. Voor een appartement bedraagt de gemiddelde 
woningprijs € 219.000. 

De stijging van de verkoopaantallen en de huizenprijzen 
verschilt per woningtype. De markt in exclusieve woningen 
profiteert ook van de positieve tendens in de markt. Het 
aantal transacties is toegenomen, daar waar dit een jaar 
geleden nog mondjesmaat was. In het eerste kwartaal van 
2017 werden er 26% meer vrijstaande woningen verkocht 
dan een jaar eerder. Consumentenvertrouwen speelt hierbij 
een grote rol. 

Het woningaanbod in Nederland daalt zeer snel. Het valt 
op dat het aanbod in vrijstaande woningen echter minder 
snel afneemt dan in andere marktsegmenten. 
Ook de tijd die het duurt om een woning te verkopen daalt 
hard. Het kost op dit moment in Nederland gemiddeld 77 
dagen om een woning te verkopen. Dat is 31 dagen minder Figuur: Gemiddelde woningprijs en J-O-J prijsverandering in Nederland; Bron: WOX Monitor Calcasa

staan met de rest van Nederland. In andere landen zien we 
dit ook. De woningmarkt in Londen is niet vergelijkbaar met 
enige andere woningmarkt in Engeland. De vraag is groot, 
gedreven door de werkgelegenheid, en de schaarste drijft 
de prijzen op. 

Buiten Amsterdam zien we een veel gematigder beeld 
van de marktomnstandigheden. Wel wordt bijna overal in 
Nederland geprofiteerd van toegenomen dynamiek in de 
markt. 

dan een jaar geleden. De verkooptijd voor een vrijstaande 
woning bedraagt echter nog altijd 175 dagen.

Ook in deze gunstige woningmarkt zijn er woningen die 
moeilijk verkoopbaar blijken te zijn. De koper blijft kritisch 
en er is nog voldoende aanbod in het luxe segment.

Gevoed door de positieve marktverhalen en het enthousi-
asme over het eigen bezit, bespeuren wij soms een groot 
enthousiasme bij woningeigenaren ten aanzien van de 
waarde van hun woning. Bij het in verkoop nemen van 
woningen hebben verkopers soms een te rooskleurig beeld 
van de opbrengstwaarde. Als makelaar sta je dan voor een 
dilemma: ga je hierin mee en vraag je te veel voor de wo-
ning, of zeg je nee tegen de opdracht? Wij hechten meer 
waarde aan onze geloofwaardigheid en wensen opdracht-
gevers oprecht te adviseren. Het op het juiste moment en 
voor de juiste prijs in de markt zetten van een woning is 
enorm belangrijk voor een optimaal resultaat. Wij denken 
dat eerlijkheid het langst duurt. Al missen we hierdoor wel 
af en toe een opdracht. Dat is dan maar zo. 

Figuur: Woningprijsontwikkeling alle woningen per gemeente in Nederland in het eerste kwartaal van 2017 ten opzichte van het derde 

kwartaal 2008; Bron: Calcasa

COLUMN

Door: ir. Kim ten Kley-Keeris MRE
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WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat, app. 4.2

Appartement
Vraagprijs € 1.440.000 v.o.n.

WARMOND
Hagheweide 2

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

WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat, app. 1.2

Appartement
Vraagprijs € 1.466.000 v.o.n.

HOOGMADE
Vlietpark 8

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

LEIDEN
Witte Rozenstraat 55

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

WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat, app. 3.1

Appartement
Vraagprijs € 1.674.000 v.o.n.

Een aandeel in elkaar

Het kopen van een woning is niet iets dat  

u dagelijks doet. Voordat u kunt beginnen  

met het inrichten van de woning moet er  

veel geregeld worden. Wij helpen u graag  

op weg naar uw droomhuis.

Maak kennis met de specialisten  

van Rabobank Leiden-Katwijk

Bij de Rabobank krijgt u concrete adviezen en 

individuele oplossingen. We kijken naar uw 

persoonlijke situatie en uw wensen en komen 

samen met u tot een advies op maat. Ons 

team bestaat uit specialisten op verschillende 

financiële vakgebieden en voor verschillende 

soorten klanten. Voor ondernemers is het  

kopen van een woning anders dan voor  

iemand in loondienst. Daarom hebben we  

bij de Rabobank de Ondernemersdesk.  

Hetzelfde geldt voor medici. Zij worden  

geadviseerd door de adviseurs van de  

Medicidesk. En heeft u vragen over uw  

vermogen? Dan zijn er de specialisten  

van Vermogensmanagement.

Medicidesk

Rabobank Leiden-Katwijk heeft een eigen 

medicidesk. Onze adviseurs weten wat er 

speelt in de lokale gezondheidszorg.  

Zij zijn er voor specialisten in loondienst  

en zelfstandigen uit de medische wereld.  

Ze begrijpen hoe belangrijk het is om thuis  

te zijn in de wereld van de gezondheidszorg 

en weten welke financiële mogelijkheden  

en regelingen er zijn voor medici. 

Ondernemersdesk 

De specialisten van Rabobank Leiden-Katwijk 

weten hoe belangrijk het is om als onderne-

mer ook goed zicht hebben op de financiële 

privésituatie. Ondernemers hebben minder 

zekerheid dan iemand die in loondienst 

werkt. De adviseurs van de Ondernemersdesk 

denken mee om de financiële zaken op orde 

te hebben. Zo kan een ondernemer met nog 

meer vertrouwen keuzes maken voor zichzelf 

en voor de onderneming.

Vermogen vraagt meer

Vermogen vraagt aandacht. Doorvragen.  

Luisteren. We willen weten wat klanten 

beweegt. Daarom staat er bij de Rabobank 

een team van specialisten klaar. Een toegewijd 

team dat steeds vooruitkijkt. Samen met de 

klant werken we aan een persoonlijk  

Vermogensplan waarmee we de financiële 

situatie continu in de gaten kunnen houden 

en verbeteren als dat nodig is. We geven 

inzicht in uw financiële mogelijkheden,  

zodat u weloverwogen keuzes kunt maken.  

Steeds opnieuw. Want een goed Vermogens-

plan is nooit af.

Meer weten?

Maak een  vrijblijvende afspraak met de  

specialisten van Rabobank Leiden-Katwijk.  

Wij zijn telefonisch te bereiken via  

(071) 700 60 00. U kunt ook mailen naar  

particulieren.LeidenKatwijk@rabobank.nl.

Waarom een hypotheek bij de Rabobank?

Wij hebben de 10 pluspunten voor u op een rij gezet:

1. Getekende offerte is 12 maanden geldig

2. Hypotheekofferte geeft garantie dat u de hypotheek krijgt.

3. U betaalt de rente uit uw hypotheekofferte, of zelfs een lagere rente.

4. U betaalt geen extra afsluitkosten voor een overbruggingshypotheek.

5. U betaalt geen kosten bij tussentijds aanpassen van uw renteopslag.

6. U kunt tot 20% van de oorspronkelijke hoofdsom boetevrij aflossen.

7. U krijgt korting op de hypotheekrente met een Rabobank betaalpakket.

8. De rente op uw bouwdepot is even hoog als uw hypotheekrente.

9. Ook met een flexibel inkomen kunt u bij ons terecht.

10. Goede mogelijkheden voor een hypotheek voor zzp’ers.

Rabobank Leiden-Katwijk

Woonadvies bij de Rabobank:
deskundig en persoonlijk

EXCLUSIEF AANBOD

http://www.conductvastgoed.com/products/burgemeester-ketelaarstraat-hof-van-leede-app-4-2-warmond/
http://www.conductvastgoed.com/products/fraai-landhuis-warmond/
http://www.conductvastgoed.com/products/burgemeester-ketelaarstraat-hof-van-leede-app-1-2-warmond/#tab-omschrijving
http://www.conductvastgoed.com/products/vlietpark-8-hoogmade/
http://www.conductvastgoed.com/products/witte-rozenstraat-55-leiden/
http://www.conductvastgoed.com/products/burgemeester-ketelaarstraat-hof-van-leede-app-3-1-warmond/
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WARMOND
Dieperpoelkade 7

Geschakelde villa aan het water in Warmond
Vraagprijs € 1.195.000 k.k.

VOORSCHOTEN
Molenlaan 5

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

BRIELLE
Maarland Noordzijde 38
Prachtig Rijksmonument

Vraagprijs € 1.095.000 k.k.

OEGSTGEEST
Haarlemmertrekvaart 34

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

WARMOND
Herenweg 109

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

HIER KAN UW WONING STAAN

ZOETERWOUDE
Noord Aa 2a

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

WARMOND
Herenweg 109

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

LEIDERDORP
Hoofdstraat 126

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

DEN HAAG
Anna Paulownastraat 51A

Ruime bovenwoning 
Vraagprijs € 498.000 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

https://www.conductvastgoed.com/products/dieperpoelkade-7-warmond/#tab-omschrijving
http://www.conductvastgoed.com/products/historische-dorpsboerderij-voorschoten/
http://www.conductvastgoed.com/products/maarland-noordzijde-38/
http://www.conductvastgoed.com/products/4-villas-aan-water-oegstgeest/
http://www.conductvastgoed.com/products/penthouses-laurier-warmond/
http://www.conductvastgoed.com/products/noord-aa-2a-zoeterwoude/
http://www.conductvastgoed.com/products/appartementen-laurier-warmond/
http://www.conductvastgoed.com/products/villa-aan-de-oude-rijn-met-praktijkruimte/#tab-omschrijving
http://www.conductvastgoed.com/products/anna-paulownastraat-51a-den-haag/
http://www.conductvastgoed.com/products/modern-en-riant-landhuis-op-groot-perceel-aan-het-water-buitenkaag/
http://www.conductvastgoed.com/products/korte-molenstraat-3-den-haag/#tab-omschrijving
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UNIEK: Het exclusieve landgoed ‘De Pauwhof’ in Wassenaar 

Landgoed ‘De Pauwhof’ te Wassenaar, is omstreeks 1912 door architect Jos Th.J. Cuypers (1861-1949) gerealiseerd, 
gebaseerd op de Hollandse 17de-eeuwse classicistische bouwkunst en de Engelse landhuisstijl. Het landgoed omvat 
villa ‘De Pauwhof’, een dienstwoning (ook geschikt als gastenverblijf), een bijgebouw die dienst doet als garage, een 
theeprieel en een parkachtige tuin van ruim 22.000 m2. Niet voor niets aangemerkt als Rijksmonument. 
Het geheel verkeert in een sublieme staat van onderhoud. De huidige eigenaren hebben kosten nog moeite ge-
spaard om het landgoed in oude luister te herstellen. U zult versteld staan van de schoonheid en de smaakvolle 
afwerking en inrichting.

EXCLUSIEF AANBOD UITGELICHT

Conduct Vastgoed B.V.  |  071 301 91 21  |  info@conductvastgoed.com  |  www.conductvastgoed.com
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Volg ons op Facebook
en ben als eerste op de hoogte

van nieuw aanbod
www.facebook.com/conductvastgoed

Conduct

WARMOND
Watertuin 58

Prachtige recreatiewoning op ruim perceel
Vraagprijs € 239.000 k.k.

WARMOND
Watertuin 33

Watergebonden recreatiewoning Warmond
Vraagprijs € 495.000 k.k.

WARMOND
Woonark Koezehoes

Woonark tegenover Kaagsocieteit 
Vraagprijs € 495.000 k.k.

DEN HAAG
Anna Paulownastraat 51A

Prachtig appartement in leuke buurt

VERHUURD

WARMOND
Recreatieark ‘The Flow’

Prachtige recreatiewoning op prominente plek 
tegenover de Kaagsocieteit

VERKOCHT

ROELOFARENDSVEEN
Aderweg 4

Prachtige helft van dubbel aan vaarwater

VERKOCHT

WARMOND
Beatrixlaan 11

Ruime gezinswoning

VERHUURD

DEN HAAG
Veenkade 52

Gerenoveerd appartement midden in Den Haag

VERHUURD

ZAANDAM
Oud Zaenden 2

Bedrijfsruimte

VERKOCHT

http://www.conductvastgoed.com/products/recreatiewoning-watertuin-warmond/
http://www.conductvastgoed.com/products/watertuin-33-warmond-en-omstreken/
https://www.conductvastgoed.com/products/woonark-kroezehoes-warmond/
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WARMOND
Dieperpoelkade 1

Ruime gezinswoning aan vaarwater

VERKOCHT

WARMOND
Veerpolder 13
Bedrijfsruimte

WASSENAAR
Hertenlaan 4

Vrijstaande rietgedekte villa

EXCLUSIEF AANBOD

ROOSENDAAL
Molenstraat 10

Rijksmonument in hartje stad

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

OEGSTGEEST
Rhijngeesterstraatweg 124
Gerenoveerde statige villa

OEGSTGEEST
Emmalaan 18

Jaren 30-woning in geliefde wijk

VERHUURD

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



EXCLUSIEF AANBOD BUITENLAND

MOOI, MOOIER, MOOIST

CASA MARALIS
Gelegen in een exclusief deel van het Portugese Lagos, slechts enkele stappen verwijderd van de 
zee, lijkt deze villa uit het glooienden landschap te rijzen. Meteen valt de prachtige architectuur op, 
waarbij traditionele materialen zoals lokaal gesteente, beton en licht hout, zijn gecombineerd met 
strakke, moderne lijnen. 

Conduct Conduct

Conduct Vastgoed B.V.  |  071 301 91 21  |  info@conductvastgoed.com  |  www.conductvastgoed.com



Conduct

Conduct Vastgoed B.V.  |  071 301 91 21  |  info@conductvastgoed.com  |  www.conductvastgoed.com

 

 

CLUBHOUSE RESIDENCES - APARTMENTS OFF PLAN 

Exclusive agent 
for Monte Rei 
the Netherlands

Conduct
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EXCLUSIEF AANBOD BUITENLAND



EXCLUSIEF AANBOD BUITENLAND

LINKED VILLAS

Villa price:   From EUR 1.250.000,=
Building area:  300 m2 
Plot size:   From 900 m2

Bedroom:  3
Bathroom:   3 + cloakroom

INDIVIDUAL LUXURY VILLAS

Plot price:   From EUR 670.000,=
Construction price:  Upon request
Building area:  400 m2 (+ basement)
Plot size:   From 900 m2

Bedroom:  4
Bathroom:   4 + cloakroom

INDIVIDUAL LUXURY PLOTS
Plot price:   From EUR 997.000,=
Construction price:  Upon request
Building area:  400 m2 to 1.000 m2

Plot size:   1.739 m2 to 7.776 m2
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EXCLUSIEF AANBOD BUITENLAND

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.

FRANKRIJK
Savines le Lac

Vraagprijs € 1.249.000 k.k.

FRANKRIJK
Turqueville

Vraagprijs € 985.000 k.k.

SPANJE
Marbella

Vraagprijs € 2.750.000 k.k.

PORTUGAL
Luz

Villa Algar
Prijs op aanvraag

PORTUGAL
Luz

Villa Carrara
Prijs op aanvraag

PORTUGAL
Luz

Villa Maralis
Prijs op aanvraag

PORTUGAL
Monte Rei

Individual luxury plots
Prijs grond vanaf € 997.000 k.k.

PORTUGAL
Monte Rei

Individual villas
Prijs grond vanaf € 670.000 k.k.

PORTUGAL
Monte Rei
Linked villas

Vraagprijs vanaf € 1.250.000 k.k.

PORTUGAL
Algarve, (QDLL1045)

Quinta do Lago
Vraagprijs € 2.300.000 k.k. 

PORTUGAL
Algarve, (QDLL1006)

Quinta do Lago
Vraagprijs € 2.995.000 k.k.

PORTUGAL
Algarve, (QDLR2070)

Quinta do Lago
Vraagprijs € 2.995.000 k.k.

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/
https://www.conductvastgoed.com/exclusief-wonen-buitenland-aanbod/familie-estate-in-savines-le-lac/
https://www.conductvastgoed.com/exclusief-wonen-buitenland-aanbod/vrijheid-te-koop-in-frankrijk/
https://www.conductvastgoed.com/exclusief-wonen-buitenland-aanbod/bahia-de-marbella-strandvilla-op-loopafstand-van-zee/
https://www.conductvastgoed.com/exclusief-wonen-buitenland-aanbod/villa-algar-lagos-portugal/
https://www.conductvastgoed.com/exclusief-wonen-buitenland-aanbod/villa-carrara-luz-portugal/
https://www.conductvastgoed.com/exclusief-wonen-buitenland-aanbod/villa-maralis/
https://www.conductvastgoed.com/exclusief-wonen-buitenland-aanbod/monte-rei-individual-luxury-plots-portugal/
https://www.conductvastgoed.com/exclusief-wonen-buitenland-aanbod/monte-rei-individual-luxury-villas-portugal/
https://www.conductvastgoed.com/exclusief-wonen-buitenland-aanbod/monte-rei-linked-villas-portugal/
https://www.conductvastgoed.com/exclusief-wonen-buitenland-aanbod/quinta-do-lago-8135-024-almancil-algarve-qdll1045-portugal/
https://www.conductvastgoed.com/exclusief-wonen-buitenland-aanbod/quinta-do-lago-8135-024-almancil-algarve-qdll1006-portugal/
https://www.conductvastgoed.com/exclusief-wonen-buitenland-aanbod/quinta-do-lago-8135-024-almancil-algarve-qdlr2070-portugal/
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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? 
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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.”
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et voorbij de kerk in het dorp Turqueville doemt 
een ommuurd perceel op met een prachtig toe-
gangshek. Les Quatre Etoiles staat er in mooie  

sierletters op. Achter de poort staat de historische kasteelboerde-
rij, met tal van karakteristieke blikvangers.
 
VAKKUNDIG GERESTAUREERD
Het landhuis is een paradijs voor mensen die meer zoeken dan 
zomaar een vakantiehuis. Via voornamelijk rustige snelwegen is 
Turqueville relatief snel bereikt. Eenmaal op de plek van bestem-
ming is het de schoonheid van de gebouwen, de ruimtelijkheid 
van het kasteel en de pracht van de natuur die versteld doet staan. 
Het landhuis met bijgebouwen ligt rondom een grote binnen-
plaats, omzoomd met fraaie hagen en sfeervolle zitjes. Centraal op 
de binnenplaats staat een Amerikaanse eik, symbool van vrijheid. 
Aan de linkerzijde bevindt zich momenteel de chambres d’hôtes, 
door de huidige Nederlandse eigenaren na aankoop in 2003 vak-
kundig en fasegewijs gerestaureerd. Aan de rechterzijde staat een 
groot, multifunctioneel bijgebouw dat uitbreidingsmogelijkheden 
biedt voor de bed & breakfast. Gasten zijn lovend over hun verblijf 
en Les Quatre Etoiles kent dan ook hoge beoordelingen op diverse 
boekingswebsites. Succesvolle exploitatie is daardoor gewaar-
borgd. Maar vanwege de opzet en de relatief korte afstand met 
Nederland – slechts 700 kilometer van Den Haag – is dit ook een 
unieke kans om een ruim familiehuis te verwerven. 
 
WERELDBEROEMD
De geschiedenis van het elegante plaatsje gaat ver terug. Omgeven 
door oude dorpen, steden en kleine haventjes, is dit specifieke 
gedeelte van Normandië wereldberoemd vanwege de invasie van 
de geallieerden op 6 juni 1944. Het ligt bovendien op steenworp 
afstand van het in juni 1944 zwaar belegerde Sainte-Mère-Eglise.
Veel bezoekers van Les Quatre Etoiles weten de weg naar de gas-
tronomische hoogtepunten van de streek te vinden. Zo is de streek 
een waar eldorado voor liefhebbers van vis en schaaldieren.  
Bekende vissersplaatsen liggen op nog geen kwartier rijden.  
Calvados (een lokale, alcoholische versnapering) is in elke plaats  
te krijgen. Tel daarbij op dat de streek een microklimaat kent met 
veel zon en u weet: het leven in Frankrijk is goed. Joie de vivre! 

Een elegant landhuis in hartje Normandië laat levensgenieters 
dromen. Over het creëren van een familiehuis of een succesvolle 
chambres d’hôtes. Ga mee naar Turqueville.

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

K E N M E R K E N

• Vakkundig gerenoveerd 
• Slechts 700 kilometer van Den Haag
• Succesvolle chambres d’hôtes met zes slaapkamers
• Uitbreidingsmogelijkheden aanwezig 
• Fraai aangelegde binnenplaats en tuin
• Gelegen in een gebied met rijke historie
• Inclusief drie hectare grond
• Culinair hoogstaande regio
• Microklimaat met veel zon

V R A A G P R I J S :  €  9 8 5 . 0 0 0  K . K .

50480 Sainte Mère Eglise, Turqueville

FRANSE DROOM

In de omgeving zijn vele monumen-
ten en herdenkingsplekken die 
doen herinneren aan de invasie 
van de geallieerden in 1944.  
Boven: De kasteelboerderij ligt in 
het pittoreske plaatsje Turqueville.
Links: De fraai aangelegde 
binnenplaats is voorzien van hagen 
en diverse zitjes.

De huidige eigenaren hebben sinds 2003 het exterieur en het 
interieur fasegewijs gerenoveerd. Onder: Het landhuis is momen-

teel in gebruik als succesvolle, luxueuze chambres d’hôtes. N

‘Een waar
eldorado 

voor culi’s’

VERSCHENEN IN RESIDENCE
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De oplevering van het eerste gedeelte van het 
project Hof van Leede aan de Kagerplassen is  
een feit. Conduct Exclusief Wonen feliciteert 
ontwikkelaar Kepton Warmond BV met dit 
behaalde succes, en de nieuwe bewoners van  
de eerste opgeleverde appartementen.  

De bewoners genieten van hun uniek gelegen, 
gloednieuwe appartement dat volledig is 
opgetrokken uit de meest luxe materialen en de 
mooiste afwerking. Met de Kagerplassen letterlijk 
voor de deur, alle denkbare voorzieningen binnen 

handbereik in het pittoreske watersportdorp 
Warmond én de grote steden op minder dan 30 
autominuten afstand, is het prettig toeven in het 
exclusieve appartementencomplex. 

Inmiddels is aangevangen met de bouw van 
gebouw 2. Eind dit jaar zullen de gebouwen  
3 en 4 volgen. In het totale project zijn nog drie 
appartementen direct aan het water te koop en  
één penthouse. Maak een afspraak met ons, wij 
laten u met plezier de woningen zien en bespreken  
graag de mogelijkheden met u.

Fase 1 appartementen  
HOF VAN LEEDE 

opgeleverd

Conduct Vastgoed - Herenweg 96 - 2361 EV Warmond - 071 3019121 - info@conductvastgoed.com - conductvastgoed.com - hofvanleede.nl
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et Warmonderhek in Warmond kent een roem-
ruchte geschiedenis. Dit was de allerlaatste plek 

in Nederland waar nog tol werd geheven. Pas in 1954 kwam er een 
einde aan, doordat de brug in handen kwam van de gemeente. 
Toch blijft de toegangsweg een historische en veelbetekenende 
plek. Aan een lommerrijke, doodlopende laan vlakbij het  
Warmonderhek staat een idyllisch privédomein dat uitsluitend 
toegankelijk is voor de bewoners en gasten van drie villa’s aan  
het Buitenwater.
 
WATERRIJK WONEN
Een sierlijk toegangshek biedt toegang tot de fraaie, in 1991 ge-
bouwde villa op het privéterrein. Parkeer de auto onder de beu-
kenboom op het beklinkerde plein en stap het huis binnen via de 
dubbele deuren. De ruime hal met hoge plafonds en stalen trap is 
de opmaat van dit ruimtelijke en uitnodigende huis, dat maar  
liefst 495 vierkante meter woonoppervlak beslaat. De woning is 
verdeeld in twee vleugels. Dit maakt de indeling zowel beneden, 

K E N M E R K E N

•  Gebruiksoppervlak: 495 m2
•  Perceeloppervlak: 2.000 m2
•  Bouwjaar villa: 1991
•   Diverse terrassen en hardhouten steigers aan  

waterzijde en botenhuis
•   Botenhuis geschikt voor boot van ca 10 meter lang
•  Patio met houtkachel en barbecueplek met zithoek
•  Ruime aanlegsteiger aan de voorzijde met terras
•  Gazon wordt automatisch gemaaid

V R A A G P R I J S :  €  3 . 3 0 0 . 0 0 0  K . K .

Buitenwater 3, 2361 MA Warmond

H ‘Een ultieme 
plek voor 
waterfanaten’

Privédomein
Geniet van eindeloze vaartochten en de privacy van wonen 

aan het Buitenwater in Warmond.    
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met in de ene vleugel de keuken en in de andere vleugel de 
woonkamers, als boven, met drie slaapkamers, twee badkamers 
en groot dakterras, zeer praktisch. Vanaf de eerste etage is het 
uitzicht over de tuin en het water weergaloos. Maar er is meer: 
Daal af naar het souterrain waar nog twee slaapkamers, een bad-
kamer en een grote televisiekamer met bar te vinden zijn. Ideaal 
voor regenachtige (zomer)dagen.
 
ALS EEN VIS...
Het perceel meet 2000 vierkante meter en voelt zeer ruimtelijk, 
maar tegelijkertijd ook beschut door de beslotenheid van de  
privélaan. Ook de buitenruimte is royaal. In de onder architec-
tuur aangelegde tuin met sproei-installatie en terrassen tussen 
gevarieerde beplanting, voelt het alsof het altijd vakantie is. Het 
oog wordt automatisch getrokken naar het water. Warmond is 
een waterdorp pur sang en in het Buitenwater komt dit misschien 
nog wel het meest tot uiting, doordat de villa prominent aan het 
vaarwater ligt. Botenliefhebbers kunnen hier de trossen uitgooi-
en, want er is plek voor meerdere boten aan de aanlegplaatsen 
aan de voor- en achterzijde van het terrein. Daarnaast is er een 
botenhuis met plek voor een motorsloep tot een lengte van tien 
meter. Kortom, een ultieme plek voor waterfanaten.  

MEMB ER
MEMBER

aan het water  
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NIEUWS

WARMOND   Onder het toeziend oog 
van onder meer de toekomstige bewo-
ners, werd afgelopen april de eerste paal 
geschroefd van het tweede gebouw van 
project Hof van Leede in Warmond. 

Gebouw 2 verschijnt naast het eerste, dat 
u hier op de foto ziet. De eerste bewoners 
hebben reeds hun intrek genomen.

LAGOS, PORTUGAL   Pal aan de prachtige kust 
van de Portugese Algarve verrijzen enkele luxe 
villa’s. Dit is top of the bill. Hier inspecteren we Villa 
Carrara. De oplevering moet binnen enkele weken 
plaatsvinden. Een open dag staat reeds gepland. 
Komende week zal de tuin worden aangelegd en 
vindt de finishing touch plaats. Zelden zagen wij zo 
iets moois. 

AMSTERDAM   Op uitnodiging van Resi-
dence kwamen de members allen bijeen 
om te praten over de huidige markt, de 
dienstverlening aan onze opdrachtgevers, 
nieuwe verhalen en om 30 jaar Residence 
te vieren. Het was een vruchtvolle bespre-
king, in stijl afgesloten met een glaasje 
bubbels.

KAGERPLASSEN   Het vaarseizoen is weer begonnen, en daarmee de markt voor de woonboten. Recent verkochten wij 
woonboot Flow, prominent gelegen tegenover de Kaagsocieteit op de Kagerplassen. momenteel hebben wij de woonark 
hiernaast in de verkoop: Kroezehoes. 
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Volg Conduct Vastgoed op:

Conduct Vastgoed is aangesloten bij VastgoedPRO

VastgoedPRO is de beroepsvereniging voor Nederlandse vastgoed-
professionals. De 700 aangesloten professionals zijn allen werkzaam in 
een beroepsgroep binnen de vastgoed-sector.

De focus van de vereniging ligt op kwaliteitsbewaking, belangenbe-
hartiging, 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 bedrijfs-
matig- en agrarisch vastgoed.

Wat kunt u verwachten van een VastgoedPRO makelaar?

Vakkennis
VastgoedPRO makelaars dienen jaarlijks hun vakkennis te actuali-
seren

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

aangesloten bij VastgoedPRO

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


Conduct
Conduct Vastgoed | Herenweg 96, 2361 EV Warmond
Telefoon 071 3019121 | info@conductvastgoed.com

www.conductvastgoed.com

http://www.conductvastgoed.com
http://www.vastgoed.com

