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Kim en ik waren weer in Portugal en onze samenwer-
king met Monte Rei Golf is uitgebreid tot een exclu-
sieve vertegenwoording van hun projecten in Ne-
derland. De Nederlandse Golf Federatie heeft deze 
golfbaan uitgekozen tot hun kweekvijver voor jong 
talent in het buitenland. Altijd leuk om veel Nederlan-
ders daar te ontmoeten als wij er zijn. 

Ook in Frankrijk zijn wij actief en op onze reis rich-
ting Normandie hebben wij daar ook enige objecten 
bezocht. Onderweg kwamen we een aantal verval-
len pareltjes tegen. Deze hebben we vastgelegd op 
camera en wilden wij u niet onthouden. Deze vindt u 
verderop in het magazine.

Ons aanbod exclusieve woningen is weer aangevuld 
met enkele bijzondere objecten, en binnenkort star-
ten wij met de verkoop van vier vrije kavels in 
Oegstgeest aan het water, en vier ruime kavels in 
Sassenheim voor de bouw van vrijstaande villa’s. Hier 
kunt u uw droomhuis naar eigen inzicht realiseren. 

Mocht u verkoopplannen hebben, nodigt u ons dan 
uit voor een vrijblijvend gesprek. Wij adviseren u 
graag over onze manier van werken. Onze aanpak 
heeft zich bewezen, en de opdrachtgevers die u voor-
gingen zijn erg positief over deze werkwijze. 
Wij hopen u snel te mogen ontmoeten.

Hierbij ontvangt u het Conduct Magazine herfstnum-
mer. Wij zijn er trots op u zo een mooi blad te mogen 
presenteren, met daarin weer veel nieuwe projecten 
en onze vorderingen met de bestaande opdrachten. 

Wij verkochten in de afgelopen maanden prachtige 
objecten en kijken met veel plezier terug op de eer-
ste drie kwartalen van 2017. Veel van deze objecten 
staan als verkocht aangemerkt in het magazine. 

De bouw van Hof van Leede appartementen War-
mond vordert gestaag. Het hoogste punt gaan wij 
binnenkort vieren en u bent welkom op zaterdag 28 
oktober van drie tot zes uur. Wij laten u dan graag 
één of meerdere appartementen zien.  Gebouw 1 is al 
in gebruik genomen en u zult verbaasd zijn over het 
resultaat. Ook de infrastructuur is nu goed zichtbaar 
en de haven zal deze winter geherstructureerd en 
opnieuw ingedeeld worden.

Van het appartementengebouw Laurier in Warmond 
is de kelder gerealiseerd en de begane grondvloer 
is nu in wording. Dit wordt een prachtig project en 
ook hier zijn nog enkele appartementen te koop. Het 
is ook mogelijk om twee appartementen samen te 
voegen tot één groot appartement. Iemand ging u al 
voor en zo konden wij aan de wens voldoen bijzonder 
ruim te kunnen wonen midden in het dorp. 

Met vriendelijke groet,
Conduct Vastgoed B.V.

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

VOORWOORD

Bel Jan Willem ten Kley of ir. Kim ten Kley-Keeris MRE
Herenweg 96, 2361 EV Warmond  |  071 3019121  |  info@conductvastgoed.com  |  www.conductvastgoed.com
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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

WASSENAAR
Paauwlaan 2A

Landgoed De Pauwhof
Vraagprijs € 7.450.000 k.k.

WARMOND
Buitenwater 3

Prachtige villa prominent aan vaarwater
Vraagprijs € 2.990.000 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 € 2.480.000 k.k.

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

SASSENHEIM
Hoofdstraat 63

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

WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat, app. 2.3

Penthouse
Vraagprijs € 2.340.000 v.o.n.

http://www.conductvastgoed.com/products/paauwlaan-2-a-wassenaar/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/products/buitenwater-3-warmond/#tab-omschrijving
http://www.conductvastgoed.com/products/kopie/
http://www.conductvastgoed.com/products/hyacintenlaan-3-warmond/
http://www.conductvastgoed.com/products/villa-beukenrode-sassenheim/
http://www.conductvastgoed.com/products/burgemeester-ketelaarstraat-hof-van-leede-app-2-3-warmond/#tab-omschrijving
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ZOETERMEER
Schansbaan 108
Groots penthouse

Vraagprijs € 1.749.000 k.k.

LEIDEN
Rozenpad 7

Riante villa aan het water
Vraagprijs € 1.590.000 k.k.

EXCLUSIEF AANBOD

WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat, app. 3.1

Luxe appartement
Vraagprijs € 1.674.000 v.o.n.

DOWNLOAD DE BROCHURE
‘DE VERKOOP VAN UW WONING’

WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat, app. 3.2

Luxe appartement
Vraagprijs € 1.512.000 v.o.n.

HOOGMADE
Vlietpark 8

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

https://www.conductvastgoed.com/products/rozenpad-7-leiden/#tab-omschrijving
http://www.conductvastgoed.com/products/burgemeester-ketelaarstraat-hof-van-leede-app-3-1-warmond/
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/burgemeester-ketelaarstraat-hof-van-leede-app-3-1-warmond/
http://www.conductvastgoed.com/products/vlietpark-8-hoogmade/
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W
Aantal verkopen stijgt
Het gaat nog steeds goed met de woningmarkt. Het aantal 
verhuisbewegingen blijft maar toenemen. Het Economisch 
Bureau van ABN AMRO verwacht voor dit jaar een stijging 
van het aantal verkopen ten opzichte van vorig jaar met 
maar liefst 15%.1 

Woningaanbod daalt
Dit heeft tot direct gevolg dat er steeds minder woningen te 
koop staan. Inmiddels daalt het beschikbare woningaanbod 
al zeven kwartalen op rij. Stonder er in 2012 nog meer dan 
220.000 woningen te koop. Nu is dat aanbod gedaald naar 
circa 112.000.2

Verkoopprijzen naar recordniveau
Als gevolg van de aanhoudende vraag en het afnemende 
aanbod blijven de woningprijzen stijgen. De mediane ver-
koopprijs is inmiddels gestegen naar € 260.750 . Het record 
van 2008, dat lag op € 254.750, is hiermee gebroken.

Prijsstijging in hoogste segment blijft achter
Het afgelopen jaar zijn de prijzen van woningen tussen de 
€ 350.000 en € 500.000 het hardst gestegen, volgens on-
derzoek van Calcasa.3  Woningen in de prijsklasse boven de 
€ 500.000 stegen minder in waarde. 

1 ABN AMRO, Woningmarktmonitor juli 2017
2 Dynamis, Sprekende Cijfers, Woningmarkt Q2 2017
3 The WOX Quarterly Q2 2017

Helaas maakt Calcasa in het hogere segment geen nadere 
onderverdeling.

Meer transacties in hogere segment
Het aantal woningverkopen stijgt het hardst in het hoogste 
segment. In West-Nederland steeg de verkoop van wo-
ningen in de twee duurste prijsklasses afgelopen jaar het 
hardst.

Verwachting 2018
Ook voor volgend jaar zijn de vooruitzichten goed. De 
economen van ABN Amro denken dat ook volgend jaar de 
woningprijzen nog met 5% zullen stijgen.

COLUMN

Door: ir. Kim ten Kley MRE

Gemiddelde woningprijs Nederland (x € 1.000)

Figuur: Gemiddelde woningprijs en J-O-J prijsverandering in Nederland; Bron: WOX Monitor Calcasa

Prijsverandering per kwartaal (in %)

Figuur: K-O-K prijsverandering van een- en meergezinswoningen in Nederland; Bron: WOX Monitor Calcasa

Figuur: Prijsontwikkelingen naar prijsklasse in Nederland; Bron: Calcasa Groeicijfer aandeel transacties naar prijsklasse per landsdeel (in %)

Figuur: Ontwikkeling van het aandeel woningverkopen naar prijsklasse per landsdeel in Nederland; in Q2 2017 t.o.v. Q2 2016 Bron: Calcasa

oningmarkt
UPDATE
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WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat, app. 4.2

Luxe appartement
Vraagprijs € 1.440.000 v.o.n.

LEIDEN
Witte Rozenstraat 55
Unieke vrijstaande villa

Vraagprijs € 1.195.000 k.k.

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

WARMOND
Vennemeerstraat 4

Geschakelde villa aan vaarwater
Vraagprijs € 1.349.000 k.k.

WARMOND
Herenweg 109 - app. 10

Penthouse 269 m2 - Project Laurier
Koopsom € 1.225.000 v.o.n. 

HIER KAN UW WONING STAAN

OEGSTGEEST
Pres. Kennedylaan 185

Ruime villa 
Vraagprijs € 1.395.000 k.k.

http://www.conductvastgoed.com/products/burgemeester-ketelaarstraat-hof-van-leede-app-4-2-warmond/
http://www.conductvastgoed.com/products/witte-rozenstraat-55-leiden/
https://www.conductvastgoed.com/products/vennemeerstraat-4-warmond/
https://www.conductvastgoed.com/products/laurier-warmond-penthouse-nr-10/
https://www.conductvastgoed.com/products/president-kennedylaan-185-oegstgeest/
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WARMOND
Dieperpoelkade 7

Geschakelde villa aan het water in Warmond
Vraagprijs € 1.175.000 k.k.

VOORSCHOTEN
Molenlaan 5

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

BRIELLE
Maarland Noordzijde 38
Prachtig Rijksmonument
Vraagprijs € 975.000 k.k.

OEGSTGEEST
Haarlemmertrekvaart 34

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

WARMOND
Herenweg 109 - app. 9

Penthouse 269 m2 - Project Laurier
Koopsom € 1.195.000 v.o.n. 

WARMOND
Herenweg 109 - app. 7

Appartement 179 m2 - Project Laurier
Koopsom € 795.000 v.o.n.

LEIDERDORP
Hoofdstraat 126

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

DEN HAAG
Korte Molenstraat 3

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

EXCLUSIEF AANBOD

LEIDEN
Apothekersdijk 21

Prachtige stadswoning in centrum
Vraagprijs € 849.000 k.k.

WARMOND
Herenweg 109 - app. 6

Appartement 138 m2 - Project Laurier
Koopsom € 619.000 v.o.n.

WARMOND
Herenweg 109 - app. 1

Appartement 138 m2 - Project Laurier
Koopsom € 595.000 v.o.n.

RIJPWETERING
Koppoellaan 1

Voormalige dokterswoning
Vraagprijs € 875.000 k.k.

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/
https://www.conductvastgoed.com/products/penthouses-laurier-warmond/
https://www.conductvastgoed.com/products/laurier-warmond-appartement-nr-7/
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/maarland-noordzijde-38/
https://www.conductvastgoed.com/products/laurier-warmond-appartement-nr-6/
https://www.conductvastgoed.com/products/appartementen-laurier-warmond/
https://www.conductvastgoed.com/products/koppoellaan-1-rijpwetering/
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EXCLUSIEF AANBOD UITGELICHT

Uniek dubbel appartement in Zoetermeer

Villa Benthuizerplas is een representatief gebouw met onder architectuur aangelegd pri-
vé-park.  Het omvat een 17-tal XL-appartementen en een ontspanningsruimte met verwarmd 
binnenzwembad. De woning wordt gekenmerkt door een zeer luxe en hoogwaardige archi-
tectuur en het appartement is intern ontworpen en ingericht door Jan des Bouvrie hetgeen 
zich kenmerkt door een zeer lichte en prettige inrichting. Alles is design. 

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

Het appartementengebouw is gelegen op een schiereiland in de Benthuizerplas. Het recre-
atiegebied Noord Aa is in de directe omgeving. Watersport is mogelijk op de Zoetermeer-
se- en Noordhovense plassen en binnen 10 minuten rijdt u naar de 27-holes golfbaan in het 
Bentwoud. 

Op de tweede woonverdieping vindt u dit dubbele appartement met een woonoppervlak 
van maar liefst circa 500 m2. Balkons aan de waterzijde en de landzijde. Altijd heeft u zon.
Bij het appartement horen 2 ondergelegen garages met eigen afgesloten ruimte voor elk 2 
auto’s.

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

VRAAGPRIJS:

€ 1.745.000 k.k.
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WARMOND
Recreatieark ‘The Flow’

Woonark tegenover de Kaagsocieteit

VERKOCHT

VERKOCHT

WARMOND
Reacreatieark Kroezehoes

Woonark tegenover Kaagsocieteit

VERKOCHT

ZAANDAM
Oud Zaenden 2

Bedrijfsruimte

VERKOCHT

WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat, app. 4.1

Appartement

VERKOCHT

WARMOND
Herenweg 109 - app. 5

Appartement 138 m2 - Project Laurier

VERKOCHT

WARMOND
Herenweg 109 - app. 8

Appartement 179 m2 - Project Laurier

WARMOND
Dieperpoelkade 1

Ruime gezinswoning aan vaarwater

VERKOCHT

WARMOND
Veerpolder 13
Bedrijfsruimte

EXCLUSIEF AANBOD

VERKOCHT

DEN HAAG
Anna Paulownastraat 51A

Ruime bovenwoning 

WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat, app. 1.2

Appartement

VERKOCHT

VERKOCHT

ZOETERWOUDE
Noord Aa 2a

Uniek en eenmalig privé domein te koop

VERKOCHT

WARMOND
Oranje Nassaulaan 14
Karakteristieke woning

VERKOCHT

onder voorbehoud
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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

Villa Carrara
Nabij het bruisende 
Lagos, ligt het mooi-
ste stukje kust van de 
Portugese Algarve.
Deze moderne villa 
ligt pal aan de zee en 
het strand. De villa is 
recent opgeleverd en 
nu te koop. 

Prijs op aanvraag

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



EXCLUSIEF AANBOD BUITENLAND

Nu te koop van Nederlandse familie:

CASA PERSPECTIVA

Conduct Conduct
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Complete villa met buitenzwembad op groot kavel in Portugal

Stelt u zich eens voor, u stapt in het vliegtuig en binnen drie uur bent u op uw eigen plek in de Al-
garve. Een heerlijk en ruim familiehuis met zwembad, direct te betrekken. Rechtstreeks van de eerste 
eigenaar, een Nederlandse familie die hier sinds 2004 woont.  

Het huis ligt op een heuvel circa 100 m. boven de zeespiegel. De tuin is geheel omheind en aan de 
straatzijde afgesloten door een sierlijk hek dat op afstand elektrisch bedienbaar is. De prachtige tuin is 
aangelegd met bougainville, agaves, olijfbomen en fruitbomen. 

De villa ligt vlakbij het centrum van Loulé (met de bekende markt). Diverse supermarkten op enkele 
minuten autorijden. Restaurants en cafe’s in alle prijsklassen in overvloed, de kust op nog geen 10 mi-
nuten rijden.

Bent u een golfer? Dan is dit een ideale plek, met talloze golfbanen in de directe omgeving, inclusief 
de bekende banen Laranjal, en de Quinta do Lago North en South course.

VRAAGPRIJS:

€ 995.000 k.k.
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Exclusive agent 
for Monte Rei 
the Netherlands

EXCLUSIEF AANBOD BUITENLAND
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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.

VERKOCHT

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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VERSCHENEN IN RESIDENCE

Het gaat goed met het project Hof van Leede aan de 
Kagerplassen. Zo goed zelfs dat van de 16 apparte- 
menten die werden aangeboden nu 80 % verkocht is. 
Er is nog slechts één penthouse te koop, in gebouw 2 
dat rond de kerst van dit jaar wordt opgeleverd. 
Gebouw 3 en 4 zijn een jaar later klaar en hier kunt u 
nog op de begane grond een appartement kopen.  

De grote interesse is niet verrassend, want dit project 
is werkelijk uniek en eenmalig. Nergens in de Rand-
stad zijn dergelijke grote appartementen met zoveel 
luxe, en vrijheidsbeleving te vinden. Dit is oprecht 
genieten van het mooiste uitzicht, met de Kagerplas-
sen letterlijk als uw beste buurman. Alle denkbare 
voorzieningen liggen bovendien binnen handbereik in 
het pittoreske watersportdorp Warmond. Restaurants 
variërend van eetcafe tot sterrenrestaurant; het is er 
allemaal.  

U stapt zo vanuit uw appartement in uw sloep of zeil-
boot en beleeft het plassengebied op een bijzondere 
manier. Ook vaart u met uw sloep binnen een kwartier 
de monumentale binnenstad van Leiden in. Uw auto’s 
parkeert u in de inpandige parkeergarage. Door de 
grote mate van comfort en luxe is het prettig vertoeven 
in dit exclusieve appartementencomplex. 

U bent uiteraard welkom voor een kennismaking op de 
locatie zelf, om zo het uiteindelijke resultaat te aan-
schouwen. Maak een afspraak met ons, wij laten u met 
plezier de woningen zien en bespreken graag de moge-
lijkheden met u.

  
HOF VAN LEEDE 

luxe appartementen midden  
in de Randstad

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

MEMB ER
MEMBER

80% 
reeds 

verkocht!
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VERSCHENEN IN RESIDENCE

ADVERTORIAL

PROJECT LAURIER
Het project komt op een groene plek, midden in het oude 
Warmond. Voorname architectuur in een authentieke kern met 
oude Hollandse panden, een jachthaven, diverse winkels en 
restaurants. Warmond is kleinschalig, vriendelijk en waterrijk.  
Het dorp ligt niet alleen aan de rand van de Duin- en Bollenstreek, 
maar grenst ook aan het water van de Kagerplassen.

Laurier kijkt uit op de prachtige hoeve van Landhuis Oostergeest, 
dat is gebouwd in de 17e eeuw. Een prachtig landgoed met weids 
uitzicht met midden op het veld het befaamde ooiervaarsnest. Elk 
jaar ziet u weer het bijzondere schouwspel van de jonge ooievaars 
die worden opgevoed door een ooievaarskoppel.

Het gebouw krijgt een monumentale uitstraling. Er zullen tien
royale appartementen worden gerealiseerd, evenals een riante 
parkeergarage. Exclusief wonen is hierdoor gegarandeerd.

Op de meest prominente locatie 
in Warmond, tegenover landgoed 
Oostergeest, wordt het statige 
project Laurier gerealiseerd. 

‘Voorname 
architectuur, gelegen 

in een authentieke 
dorpskern’

SITUATIE & LOCATIE
Het statige gebouw bestaat uit drie woonlagen en een kelder. Bij elk 
appartement behoren minimaal twee parkeerplaatsen en een ruime 
berging. De grootte van de appartementen varieert van 138 m² tot 
269 m². De parkachtige tuin wordt onder architectuur aangelegd met 
behoud van enkele historische bomen en een grote diversiteit aan 
beplanting. De kavel van het complex behelst ca. 2.600 m².

Laurier ligt midden in de Randstad, gunstig ten opzichte van Leiden, 
Amsterdam, en Den Haag en is uitstekend bereikbaar vanaf de A44.

APPARTEMENTEN
Uw appartement begint al bij de statige voordeur waar u de royale 
ontvangsthal betreedt. Een 3D-impressie hiervan is te zien op de 
website laurierwarmond.nl. Via deze grote en lichte ruimte 
bereikt u uw appartement. Er zijn 8 appartementen en 2 penthouses. 

Elke woning is naar wens in te richten. De ene persoon wil liever een 
extra werkkamer en een logeerkamer, terwijl de ander liever kiest voor 
een maximale woonkamer. Laurier biedt de vrijheid per appartement 
om uw eigen ideeën en woonwensen te realiseren.

De bouw is afgelopen juli gestart en de verwachting is dat de op-
levering in het eerste kwartaal van 2019 zal plaats vinden. De verkoop 
is in volle gang; er zijn nu nog slechts 4 appartementen te koop.

Neem contact op met Jan Willem en Kim ten Kley en zij ontvangen u 
graag voor een oriënterend gesprek.  

LUXE 
NIEUWBOUW
IN WARMOND

MEMB ER
MEMB ER

Conduct Vastgoed  |  Herenweg 96  |  2361 EV Warmond  |  T: 071 3019121  |  E: info@conductvastgoed.com 
conductvastgoed.com  |  hofvanleede.nl
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EXTRA

Verlaten en vervallen gebouwen hebben iets 
geheimzinnigs. De atmosfeer die er omheen 
hangt is vaak intrigrerend. Het maakt je nieuws-
gierig naar het verhaal erachter. Waarom staat 
dit hier leeg? Wil niemand het hebben?

Onderweg door Frankrijk zagen wij prachtige 
voorbeelden, en die hebben wij vastgelegd. 
Vaak nog deels gemeublieerd, alsof de be-
woners in allerhaast vertrokken zijn. En daar-
na treedt het verval in. Ramen sneuvelen. De 
natuur neemt het over en groeit waar het gaan 
kan. Dit draagt bij aan de mystiek. Verval en 
vergankelijkheid kunnen best mooi zijn.

erlaten
GEBOUWENV

Conduct

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

WARMOND   Onder het genot van een 
hapje en een drankje werd het vaarseizoen 
2017 op jachthaven Fort Marina afgesloten.
De Conduct-sloep gaat echter nog niet de 
winterstalling in. Wij blijven varen.

LAREN   Salon Residence 2017 was een dave-
rend succes. Het Singer museum was omgeto-
verd tot boutique hotel waar gerenommeerde 
ontwerpers elke een ruimte hadden ingericht.  
Wij hebben genoten.

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!

WARMOND   De bouw van project Laurier vordert 
goed. De contouren van het gebouw zijn al zicht-
baar. Inmiddels is het graafwerk gedaan en is de 
keldervloer gestort. 

Ook met de verkoop gaat het goed. Wij ver-
kochten afgelopen periode de appartementen 
met bouwnummer 5 en 8, beide gelegen op de 
eerste verdieping. Wij feliciteren de kopers met dit 
prachtige bezit. 
Er zijn nog enkele appartementen te koop. Wij 
voeren daarover gesprekken met gegadigden. De-
gene die interesse heeft, kan zich bij ons melden. 
We vertellen er graag meer over.

OEGSTGEEST   Het team van het Portugese golfresort Monte Rei 
bracht een bezoek aan Nederland. We hebben spijkers met koppen 
geslagen en de marketingstrategie voor de Nederlandse markt be-
paald. Het was een bijzonder geslaagde middag. 
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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
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