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Aanbod buitenland
In de media

VOORWOORD
Dé specialist in exclusieve woningen
Graag presenteren wij alweer de achtste editie van
het Conduct Magazine.

ZOETERMEER

WARMOND

LEIDEN

WARMOND

WARMOND

LUZ, PORTUGAL

Het jaar 2017 was een mooi jaar voor de makelaardij. Na vele jaren van stilstand, waarbij veel collega’s
hun kantoor hebben moeten sluiten of inkrimpen,
betekende dit nu een inhaalrace voor ons als makelaars. Maar ook in een goede markt als deze gaat
het heus niet vanzelf. We moeten er hard ons best
voor doen om onze cliënten zo goed als we kunnen
bij te staan in hun wens tot verkoop. Daarbij hebben
we ook cliënten die meer van ons vragen dan alleen
de verkoop van hun huis of villa. Zo doen we actief
onderzoek naar herontwikkelingsmogelijkheden,
voeren we gesprekken met de gemeentelijke instanties en betrekken we architecten in de plannen. En
dan na een paar jaar van voorbereidingen en uitzonderlijk geduld, kun je een opdrachtgever verheugend
nieuws mededelen: het is rond, we kunnen van start!
Door verkaveling kunnen wij niet één maar vier kavels
te koop aanbieden. De verkopers behalen een goed
rendement en we kunnen vier kopers blij maken met
een unieke locatie waar zij hun droomhuis kunnen
realiseren. Dergelijke projecten geven ons veel voldoening.
Ook hebben we veel succes kunnen bewerkstelligen
bij de verkoop van de nieuwbouwappartementen
in de projecten Hof van Leede en Laurier. De bouw
is bij beide projecten in volle gang en bijna iedere
dag zijn we er wel mee bezig. Gebouw 2 in Hof van
Leede staat en de afwerkfase nadert. Laurier begint
nu echt vorm te krijgen, waardoor het eindresultaat
goed voor te stellen is. We hebben afgelopen kwartaal weer twee appartementen verkocht en hebben
er veel plezier aan beleefd om de kopers te hebben
leren kennen in het verkoopproces.

En dan nog ons nieuwe kantoor. Met beide handen
hebben wij de mogelijkheid aangegrepen om Conduct te vestigen aan de Burgemeester Ketelaarstraat
nummer 3, op het terrein van Jachthaven Cieco, naast
jachthaven Fort Marina. Hier zitten wij in de directe nabijheid van onze cliënten, en in een prachtig
karakteristiek gebouw. Verwacht u geen traditioneel
makelaarskantoor met plaatjes voor de ramen, maar
een gezellige huiskamer waar u zich thuis zult voelen.
Kom gerust eens langs in het nieuwe jaar, de koffie
staat klaar voor u.
Mocht u ook verkoopplannen hebben, nodigt u ons
dan uit voor een vrijblijvend gesprek. Wij adviseren
u graag over onze manier van werken, die afwijkt
van de traditionele makelaar. Onze aanpak heeft zich
bewezen, en de opdrachtgevers die u voorgingen zijn
allen positief over deze werkwijze. Op onze website
kunt u onder ‘nieuws’ onze corporate brochure downloaden.
In dit nummer ook aandacht voor onze projecten
in Portugal. We zijn er de afgelopen periode weer
even geweest. De nieuw ontwikkelde villa’s in Luz zijn
misschien wel de mooiste die u ooit gezien heeft. De
omgeving Vale de Lobo en Quinta do Lago hebben
wij uitgebreid bezichtigd met het lokale makelaarskantoor Quinta Homes. Ook zijn wij geselecteerd
door het prestigieuze Monte Rei als hun exclusieve
makelaar voor de Nederlandse markt. Neem een kijkje en verbaas u over de schoonheid van een bezit in
dit project. Portugal is een heerlijk land waar wij maar
al te graag naar toe gaan. We kunnen het iedereen
aanbevelen.
Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Conduct Vastgoed B.V.
Jan Willem ten Kley en ir. Kim ten Kley-Keeris MRE

Bel Jan Willem ten Kley of ir. Kim ten Kley-Keeris MRE
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Woonadvies bij de Rabobank:
deskundig en persoonlijk
Rabobank Leiden-Katwijk
Het kopen van een woning is niet iets dat

Hetzelfde geldt voor medici. Zij worden

denken mee om de financiële zaken op orde

u dagelijks doet. Voordat u kunt beginnen

geadviseerd door de adviseurs van de

te hebben. Zo kan een ondernemer met nog

met het inrichten van de woning moet er

Medicidesk. En heeft u vragen over uw

meer vertrouwen keuzes maken voor zichzelf

veel geregeld worden. Wij helpen u graag

vermogen? Dan zijn er de specialisten

en voor de onderneming.

op weg naar uw droomhuis.

van Vermogensmanagement.

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.

SASSENHEIM
Hoofdstraat 63
Statige villa op ca. 5.100 m2 grond
Vraagprijs € 2.375.000 k.k.

WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat, app. 2.3
Penthouse
Koopsom € 2.190.000 v.o.n.

LEIDEN
Rapenburg 41
Grachtenpand met daktuin en stadstuin
Vraagprijs € 1.975.000 k.k.

WARMOND
Buitenwater 1
Prachtige villa met buitenzwembad
Vraagprijs € 1.975.000 k.k.

Vermogen vraagt meer
Medicidesk

Vermogen vraagt aandacht. Doorvragen.

Rabobank Leiden-Katwijk heeft een eigen

Luisteren. We willen weten wat klanten

medicidesk. Onze adviseurs weten wat er

beweegt. Daarom staat er bij de Rabobank

speelt in de lokale gezondheidszorg.

een team van specialisten klaar. Een toegewijd

Zij zijn er voor specialisten in loondienst

team dat steeds vooruitkijkt. Samen met de

en zelfstandigen uit de medische wereld.

klant werken we aan een persoonlijk

Maak kennis met de specialisten

Ze begrijpen hoe belangrijk het is om thuis

Vermogensplan waarmee we de financiële

van Rabobank Leiden-Katwijk

te zijn in de wereld van de gezondheidszorg

situatie continu in de gaten kunnen houden

Bij de Rabobank krijgt u concrete adviezen en

en weten welke financiële mogelijkheden

en verbeteren als dat nodig is. We geven

individuele oplossingen. We kijken naar uw

en regelingen er zijn voor medici.

inzicht in uw financiële mogelijkheden,

persoonlijke situatie en uw wensen en komen

zodat u weloverwogen keuzes kunt maken.

samen met u tot een advies op maat. Ons

Ondernemersdesk

Steeds opnieuw. Want een goed Vermogens-

team bestaat uit specialisten op verschillende

De specialisten van Rabobank Leiden-Katwijk

plan is nooit af.

financiële vakgebieden en voor verschillende

weten hoe belangrijk het is om als onderne-

soorten klanten. Voor ondernemers is het

mer ook goed zicht hebben op de financiële

kopen van een woning anders dan voor

privésituatie. Ondernemers hebben minder

iemand in loondienst. Daarom hebben we

zekerheid dan iemand die in loondienst

bij de Rabobank de Ondernemersdesk.

werkt. De adviseurs van de Ondernemersdesk

Waarom een hypotheek bij de Rabobank?
Wij hebben de 10 pluspunten voor u op een rij gezet:

Meer weten?

1.

Getekende offerte is 12 maanden geldig

Maak een vrijblijvende afspraak met de

2.

Hypotheekofferte geeft garantie dat u de hypotheek krijgt.

specialisten van Rabobank Leiden-Katwijk.

3.

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

Wij zijn telefonisch te bereiken via

4.

U betaalt geen extra afsluitkosten voor een overbruggingshypotheek.

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

5.

U betaalt geen kosten bij tussentijds aanpassen van uw renteopslag.

particulieren.LeidenKatwijk@rabobank.nl.

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.

Een aandeel in elkaar
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WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat 3
Prachtige villa met buitenzwembad
Huurprijs € 7.000 per maand

ZOETERMEER
Schansbaan 108
Groots penthouse
Vraagprijs € 1.749.000 k.k.

WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat, app. 3.1
Luxe appartement
Koopsom € 1.674.000 v.o.n.

HOOGMADE
Vlietpark 8
Moderne villa aan vaarwater in Hoogmade
Vraagprijs € 1.495.000 k.k.

Buitenspa’s
Buitenspa’s

7 - 2017

7 - 2017

Groningenweg 1 | Gouda | T 0182 - 555 999 | Fruiteniersstraat 1a | Zwijndrecht | T 078 - 610 09 13

WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat, app. 4.2
Luxe appartement
Koopsom € 1.440.000 v.o.n.

DOWNLOAD ONZE BROCHURE

www.vanmunster.nl
Groningenweg 1 | Gouda | T 0182 - 555 999 | Fruiteniersstraat 1a | Zwijndrecht | T 078 - 610 09 13
Conduct Vastgoed B.V. | T: 071 301 91 21 | E: info@conductvastgoed.com | W: www.conductvastgoed.com

www.vanmunster.nl
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WONINGMARKT NIEUWS

WONINGMARKT 				
ONTWIKKELINGEN

Nieuw kabinet
Afgelopen oktober presenteerde het nieuwe kabinet
haar plannen voor de woningmarkt. Er zijn behoorlijk
wat maatregelen getroffen ten aanzien van de fiscale
behandeling van de eigen woning. Rutte III wil het
tempo van structurele hervormingen opvoeren en de
renteaftrek versneld verminderen.
Beperking renteaftrek
Oorspronkelijk zou het marginale tarief waartegen
huizenbezitters rente mogen aftrekken jaarlijks dalen
met een half procentpunt van maximaal 52% in 2013
naar maximaal 38% in 2041.
Het nieuwe kabinet heeft echter besloten dat het
maximale aftrektarief vanaf 2020 jaarlijks met drie
procentpunt omlaag gaat, totdat deze in 2023 met
37% gelijk staat aan het nieuwe tarief van de eerste
inkomstenbelastingschijf.

Afschaffing Hillen-regeling
De nieuwe regering wil de Hillen-regeling niet continueren. Dit betekent dat huiseigenaren die hun hypotheek bijna geheel of geheel hebben afgelost niet
langer een belastingvoordeel genieten. Het voordeel
wordt over een periode van 30 jaar afgebouwd.
Ondanks dat er veel kritiek was op de regeling, heeft
in december ook de Eerste Kamer ingestemd met
afschaffing van de Wet Hillen.
Duurzaamheid
Het kabinet wil de woningvoorraad verduurzamen.
Er wordt gestreefd naar 50.000 aardgasvrije nieuwbouwwoningen in 2021. Ook de bestaande woningvoorraad moet worden aangepast, en wel zo dat
tegen 2021 jaarlijks 30.000 tot 50.000 woningen
zodanig worden verduurzaamd dat zij niet meer
afhankelijk zijn van gas.

Prijseffect
De maatregelen kunnen een effect hebben op de
prijzen van woningen. Volgens ABN Amro blijft dit
echter beperkt. Dit komt volgens de bank omdat de
veranderingen plaatsvinden onder veel gunstigere
economisch omstandigheden dan de vorige keer dat
de overheid fiscale wijzigingen doorvoerde in 2013.
Daarbij is een deel van de maatregelen tegengesteld
waardoor het netto effect wordt gereduceerd. Ook
heeft de dalende inkomstenbelasting een positief
effect op de koopkracht van huishoudens. De ABN
verwacht voor komend jaar een prijsstijging van 5%.
Woningverkopen
Het aantal woningen dat in 2018 verkocht zal worden, zal naar verwachting 5% liggen dan in 2017
(ABN Amro). Deze daling volgt op een stijging van
15% in 2017, en heeft vooral te maken met het toe-

nemende aanbodgebrek. Het aantal woningen dat te
koop staat is door de forse toename van de verkopen
gedaald. Als gevolg daarvan vinden kopers minder
eenvoudig een geschikte woning en daalt de groei
van het aantal transacties.
Schaars aanbod
Knelpunt op de Nederlandse woningmarkt is de
schaarste van het aanbod. De productie blijft met
omstreeks 50.000 woningen ruim achter bij de
jaarlijkse behoefte van 80.000 woningen. De achterstand die opgelopen is gedurende de financiële
crisis waarin nauwelijks gebouwd werd, wordt zo niet
ingehaald. Volgens projectiontwikkelaarskoepel NEPROM moet binnen de stadsgrenzen tot 2040 zo’n
half miljoen woningen worden gebouwd. Overheden
ontwikkelaars, bouwers en beleggers gaan nauw
samenwerken om de woningbouw fors te versnellen.
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OEGSTGEEST
Pres. Kennedylaan 185
Ruime villa
Vraagprijs € 1.395.000 k.k.

WARMOND
Vennemeerstraat 4
Geschakelde villa aan vaarwater
Vraagprijs € 1.349.000 k.k.

WARMOND
Herenweg 109 - app. 9
Penthouse 269 m2 - Project Laurier
Koopsom € 1.195.000 v.o.n.

WOUBRUGGE
Vierambachtsweg 85
Villa aan vaarwater
Vraagprijs € 1.195.000 k.k,

OEGSTGEEST
Haarlemmertrekvaart 34
Vier bouwpercelen aan vaarwater
Vraagprijs vanaf € 1.150.000 k.k.

HIER KAN UW WONING STAAN
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VOORSCHOTEN
Molenlaan 5
Gerestaureerde dorpsboerderij (Rijksmonument)
Vraagprijs € 1.050.000 k.k.

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

DEN HAAG
Korte Molenstraat 3
Gerenoveerde bovenwoning in hartje Den Haag
Vraagprijs € 699.000 k.k.
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RIJPWETERING
Koppoellaan 1
Voormalige dokterswoning
Vraagprijs € 875.000 k.k.

LEIDERDORP
Hoofdstraat 126
Zeer ruime woning met praktijkruimte aan huis
Vraagprijs € 849.000 k.k.
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WARMOND
Herenweg 109 - app. 7
Appartement 179 m2 - Project Laurier
Koopsom € 795.000 v.o.n.

WARMOND
Dieperpoelkade 7
Geschakelde villa aan het water in Warmond
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WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat, app. 3.2
Luxe appartement

H
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LEIDEN
Apothekersdijk 21
Prachtige stadswoning in centrum
Vraagprijs € 849.000 k.k.

WARMOND
Herenweg 109 - app. 1
Appartement 138 m2 - Project Laurier
Koopsom € 595.000 v.o.n.

LEIDEN
Witte Rozenstraat 55
Unieke vrijstaande villa
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WARMOND
Oranje Nassaulaan 14
Karakteristieke woning
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Vrijstaande villa met zwembad in Warmond
Heerlijk familiehuis in Watersportgemeente Warmond op een ruime kavel van ca. 1.120 m2
eigen grond, een groot zwembad en meerdere parkeerplaatsen op eigen terrein. De woning
is gebouwd in 2006 en van alle comfort voorzien. De woning telt acht kamers, waarvan vijf
slaapkamers, en heeft twee design badkamers. Een schitterende villa, om zo te betrekken.
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Ideaal voor een groot gezin

VRAAGPRIJS:
€ 1.975.000 k.k.

Ruimte is er volop in deze villa. Het gebruiksoppervlak van de woning betreft maar liefst 360
m2 (inclusief de garage). De gezellige woonkamer heeft aan drie zijden ramen en loopt over
in de eetkamer en moderne keuken.
Op de bovenverdieping zijn de slaapkamers gelegen. Er zijn vier ruime slaapkamers, twee
aan de voorzijde en twee aan de achterzijde. Daarnaast is er een zeer ruime masterbedroom
met luxe design badkamer. voorzien van whirlpool, regendouche en sunshower.
Rondom het huis zijn zonnige terrassen aangelegd, en er is een groot zwembad (1.70 meter
diep). De tuin is onder architectuur aangelegd door tuinarchitect Arend Jan van der Horst.
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ZOETERWOUDE
Noord Aa 2a
Uniek en eenmalig privé domein te koop
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WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat, app. 1.2
Appartement
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WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat, app. 4.1
Appartement
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WARMOND
Herenweg 109 - app. 8
Appartement 179 m2 - Project Laurier
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DEN HAAG
Anna Paulownastraat 51A
Ruime bovenwoning
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WARMOND
Herenweg 109 - app. 5
Appartement 138 m2 - Project Laurier
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RECENT VERSCHENEN
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EXCLUSIEF AANBOD BUITENLAND

Exclusive agent
for MONTE REI
the Netherlands
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Monte Rei Welcome Home
An exclusive destination

Living the
Monte Rei Experience

Located in the unspoilt Eastern Algarve - and only a short

cerning property buyer a unique lifestyle and an exceptional

drive away from delightful local towns like Tavira, which

investment opportunity.

features fine examples of Roman architecture as well as

At Monte Rei, we aim to offer our clients the best expe-

traditional Portuguese buildings, and scenic fishing ports

rience ever allowing them to enjoy their home and the

like 18th century Vila Real de Santo Antonio, overlooking

vast choice of amenities available, taking advantage of

the mouth of the River Guadiana - you will find Monte Rei

our property management and rental services that can free

Golf & Country Club, situated on the top of the Serra do

you from the energy and time-absorbing tasks of owning a

Caldeirao hills, overlooking the Atlantic Ocean.

holiday home.

For the past nine years Monte Rei has been setting the

It is time to relax, to enjoy and to be happy.

highest standards in golf and gastronomy, offering the dis-

It is time for Monte Rei.

Enjoy the service of a five-star hotel in your own property
Guests staying at Monte Rei will have a very enjoyable ex-

destination without compare. Under the guidance of Chef

perience, with personalized service and a choice of state-of-

Albano Lourenco with four different restaurants, two bars

the-art amenities - including fine dining at Vistas Restaurant

and a host of private dining, corporate retreat and banquet

and a Jack Nicklaus Signiture Golf Course. In-villa dining

options, Monte Rei residents, guests and visitors are assured

and hotel quality housekeeping services are part of the

a variety of culinary discoveries to suit every occasion.

general services, and a dedicated Concierge is available to
take care of restaurant reservations, golf bookings and other

Whether you are looking for a unique golf experience, a

requests.

superb culinary destination or a relaxing retreat, Monte Rei
should be your first choice.

We are also proud to offer discerning travelers a culinary

MONTE REI AMENITIES
Lifestyle Services

Property Management

Leisure

•

Concierge

•

Garden maintenance

•

18 hole golf course

•

Security 24/7

•

Pool maintenance

•

Day Health Spa

•

Housekeeping services

•

Rental service - optional

•

Gymnasium

•

Welcome package

•

General maintenance

•

Tennis Court
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FRANKRIJK
Savines le Lac
Riant familiehuis met zwembad
Vraagprijs € 1.025.000 k.k.

FRANKRIJK
Turqueville
Luxueuze kasteelboerderij Chambres d’Hotes in Normandië
Vraagprijs € 985.000 k.k.

PORTUGAL
Loulé
Villa Casa Perspectiva
Vraagprijs € 995.000 k.k.

PORTUGAL
Monte Rei
Individual luxury plots
Prijs grond vanaf € 997.000 k.k.

PORTUGAL
Luz
Villa Algar
Prijs op aanvraag

PORTUGAL
Luz
Villa Carrara
Prijs op aanvraag

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
Luz
Villa Maralis
Prijs op aanvraag

PORTUGAL
Almancil
Townhouse on Quinta do lago
Vraagprijs € 625.000 k.k.

PORTUGAL
Algarve, (QDLR2044)
Quinta do Lago
Vraagprijs € 4.950.000 k.k.

HEEFT U OOK EEN WONING IN HET BUITENLAND DIE
U WILT VERKOPEN? WIJ HELPEN U DAAR GRAAG BIJ.
WILT U KOPEN? MEER AANBOD OP ONZE WEBSITE.
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VERSCHENEN IN RESIDENCE

PROMOTIE

Statig familiehuis
AAN HET RAPENBURG
IN LEIDEN

Aan één van de bekendste
grachten van Leiden staat een
rijksmonument waar wonen en
werken heel goed samen gaan.
In Leiden gaan geschiedenis en toekomst hand in hand. Het is één
van de oudste steden van Nederland, maar ook een universiteitsstad bij uitstek. In de binnenstad vind je tal van schilderachtige
singels en grachten. Het Rapenburg is de meest prominente gracht
in het hart van de stad. Hieraan liggen onder andere Het Rijksmuseum van Oudheden, de Hortus Botanicus en het Japanmuseum
SieboldHuis. Tal van andere musea en bezienswaardigheden,
het theater, de winkelstraat, bioscopen, restaurants en andere
uitgaansgelegenheden zijn op enkele minuten loopafstand.

er een keuken/pantry met naastgelegen toiletruimte. Ernaast ligt een
ruime, zonnige patio die toegang geeft tot het achterhuis. Deze bestaat
uit een ruimte van 150 m2 met een hoogte van 3,80 meter, waardoor je
hier je eigen invulling aan kunt geven. Van het uitbreiden van de
woning tot het realiseren van een atelier, een kantoor of een praktijk
aan huis. Aansluitend kom je in een stadstuin met een achterom naar
de Doelengracht.
Op de eerste verdieping bevindt zich de woon- en eetkamer met open
haard, een aparte werkkamer en de keuken. Van hieruit loop je de
grote daktuin in. Deze is ingericht als een stadstuin met diverse zithoeken, een vijver en veel planten, waardoor je er beschut kunt zitten.
Op de tweede en derde verdieping tref je de slaapvertrekken en badkamers. Vijf ruime slaapkamers en twee badkamers in totaal. Via een
vaste trap bereik je een entresolvloer die nu wordt gebruikt als opslag.
Maar op een vrij eenvoudige wijze kun je deze omtoveren tot een
sfeervolle ‘torenkamer’ waar de kapconstructie met houten balken een
echte blikvanger is.

MONUMENTAAL GRACHTENHUIS
Op Rapenburg 41 bevindt zich een monumentaal grachtenpand
van vier verdiepingen dat een architectonisch geheel vormt met de
nummers 43 en 45. In de zeventiende eeuw was hierin een klooster
gevestigd. De drie panden hebben een statige bakstenen voorgevel
en staan onder één dak. Nummer 41 (het aangeboden huis) heeft
een brede voorgevel en telt op de verdiepingen drie ramen. Op de
begane grond telt het twee ramen naast een monumentale voordeur met lantaarn. Aan het Rapenburg is zelden een heel pand te
koop dat geschikt is voor bewoning door een groot gezin. Dat
maakt dit huis uniek.

•
•
•
•

COMFORTABEL FAMILIEHUIS

Vraagprijs: € 1.975.000 k.k.

Zodra je de drempel overstapt ervaar je de rust en ruimtelijkheid
van dit rijksmonument. Een ruime hal met witmarmeren tegelvloer, een statig trappenhuis en hoge plafonds met deftige deuren
ontvouwen zich voor je voeten. Op de begane grond bevinden zich
twee ruime stijlkamers in het voorhuis, die door middel van openslaande dubbele deuren met elkaar in verbinding staan. Tevens is

RAPENBURG 41, LEIDEN
BIJZONDERHEDEN

•

Woonoppervlakte: 470 m2
Daktuin op eerste verdieping van 150 m2 en stadstuin van 80 m2
Oudheidclausule van toepassing
De huidige bewoners hebben twee parkeervergunningen.
Voor zover bekend is er geen wachtlijst
Mogelijkheid tot splitsing in een benedenhuis en bovenwoning
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VERSCHENEN IN RESIDENCE

ADVERTORIAL

DESIGN-APPARTEMENT
IN ZOETERMEER

Dit design-appartement in Villa
Benthuizerplas is met 500 m2
woonoppervlakte wellicht wel
het grootste penthouse van
Nederland.

VOOR LEVENSGENIETERS
Niet alleen de zee aan ruimte en het bijzondere interieur spreekt
kenners van het goede leven aan. Ook de ligging van Villa Benthuizerplas met recreatiegebied Noord Aa in de directe omgeving biedt
aantrekkelijke mogelijkheden om te ontspannen en te genieten.
Op de nabijgelegen Zoetermeerse en Noordhovense plassen is het goed
watersporten en binnen 10 minuten rijden ben je op de 27-holes
golfbaan Bentwoud.

RUIM EN LUXUEUS

HOOGWAARDIG
Op een schiereiland in de Benthuizerplas ligt sinds 2001 de luxe
Villa Benthuizerplas, te midden van een onder architectuur aangelegd privépark. Op de tweede woonverdieping bevindt zich dit
dubbele appartement, met zowel op het water als op het land
georiënteerde balkons met elektrische zonwering. De zeer luxe en
hoogwaardige architectuur en het dito interieur van de hand van
Jan des Bouvrie kenmerken dit bijzondere penthouse.

Het luxueuze appartement op de tweede verdieping is via trap en lift te
bereiken. Vanuit de lichte ontvangstruimte bereik je de woonkamer en
de aansluitende kantoorruimte. Opvallend zijn het strakke stucwerk,
de kozijnloze deuren en het hoogwaardige schakelmateriaal. De
designkeuken en eetkamer bevinden zich in een enorm grote ruimte,
met zowel op het zuidwesten als zuidoosten gelegen balkons. De riante
slaapkamers beschikken over badkamers met zeer luxueuze
materialen, zoals Belgisch hardsteen en marmer.

SCHANSBAAN 108, ZOETERMEER

‘Niemand minder
dan Jan des Bouvrie
tekende voor het
interieur’

BIJZONDERHEDEN
•
•
•
•

Woonoppervlakte 500 m2
Twee luxe slaapkamers en badkamer met infraroodsauna,
stoomdouche en sunshower
Twee eigen garages, met elk ruimte voor twee auto’s
Fitnessruimte met binnenzwembad op de zesde etage

Verkoopprijs: € 1.749.000 k.k.
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PROMOT

VERSCHENEN IN RESIDENCE

Het hele jaar door in
vakantiestemming vertoeven?
Dat kan in een riant maison op
een heuvel aan het grootste
stuwmeer van Europa.

RIANTE WONING IN
ZUID-FRANKRIJK

Als je vanuit Nederland naar het zuiden van Frankrijk rijdt passeer
je op circa honderd kilometer onder Grenoble de passen Col de la
Croix Haute of Col Bayard. Zodra je die achter je gelaten hebt
bevindt je je onmiskenbaar in het aangename Middellandse Zeeklimaat, waar de zon zich ruim driehonderd dagen per jaar laat
zien. Wanneer je je weg richting Italië vervolgt stuit je op het
Lac de Serre-Ponçon. Met een omvang van maar liefst twintig
kilometer lang en een kilometer breed is het een waar eldorado
voor watersportliefhebbers, waaronder veel kitesurfers.

woning. Hier is tevens ruimte voor de stalling van fietsen, ski’s en
surfboards en bevinden zich een voorraadkamer, wasruimten en
een wijnkelder.

ZONNEN AAN DE RAND VAN HET ZWEMBAD
Er zijn twee ruime terrassen, een aan de voorzijde van de villa en een
aan de achterzijde. Vanaf hier heb je een panoramisch uitzicht over
het stuwmeer en de achterliggende bergen. De tuin is fraai aangelegd
met vaste beplanting die vanaf het vroege voorjaar tot diep in het
najaar lila en paars kleurt. Er is een kleine kruidentuin en er staan
fruitbomen, zoals appels, peren, perziken, abrikozen, pruimen en
druiven. Bij het loungeterras aan de kant van het meer ligt een
zwembad van 9 bij 5 meter, omheind door een laag hekwerk met een
afsluitbare poort; dit in verband met veiligheid van kleine kinderen.
Het bad heeft een uitschuifbaar daksysteem, waardoor je in het
vroege voorjaar al een aangename watertemperatuur hebt.

SAVINES LE LAC, ZUID-FRANKRIJK

MAISON GROSSE

BIJZONDERHEDEN

Het meer ligt tussen de zuidelijke Alpen, in de kop van de geliefde
Provence. Naast watersport leent het gebied zich voor mooie wandel- en fietstochten in de bergen, waar je in de winter ook volop
kunt skiën. Het Maison de Maitre, ofwel herenhuis, is gebouwd in
2008 en ligt in een villawijk op een glooiende heuvel, op zo’n 800
meter hoogte. Het gezellige stadje Embrun ligt op minder dan 10
kilometer afstand, maar op loopafstand bevinden zich bakkers, een
kwaliteitsslager, een buurtsupermarkt, een apotheek en diverse
restaurants. Het riante huis – dat niet voor niets door de lokale
bevolking Maison grosse wordt genoemd – is zodanig ingericht dat
het door meerdere gebruikers gelijktijdig bewoond kan worden,
want er is een separaat appartement op de bovenste twee verdiepingen – ideaal om te verhuren of als gastenverblijf voor vrienden
en familie. Er is voldoende parkeergelegenheid op de oprit en er
kunnen twee auto’s geparkeerd worden op een overdekte plaats.
Tevens is er een ruime garage geïntegreerd in de kelder van de

•
•
•
•
•
•

Groot Maison de Maitre van vier niveau’s, onderverdeeld
in twee appartementen
2 woonkamers, 2 keukens, 8 slaapkamers, 4 badkamers,
sauna en speelkamer
Grote sous sol van 120 m² met cave de vin in rotswand
Twee terrassen plus buitenzwembad met uitschuifbaar
daksysteem
Zomers watersporten op het meer, ’s winters skiën in
Les Orres en Reallon, op 30 minuten rijden
Vliegveld Marseille en station TGV op twee uur rijden

Vraagprijs: € 1.025.000 k.k.
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EXTRA

BESTE TIJD VOOR DE
VERKOOP VAN EEN HUIS
DE

Door: ir. Kim ten Kley MRE

Wanneer is de beste tijd van het jaar om een huis te
verkopen? Die vraag krijgen wij als makelaar regelmatig. Om maar meteen met de deur in huis te vallen:
woningen worden het hele jaar door verkocht. Toch
zijn er een aantal zaken vermeldenswaardig wanneer het gaat om de timing van de verkoop van uw
woning.
Persoonlijke omstandigheden
Allereerst zijn daar natuurlijk uw persoonlijke omstandigheden en die heeft u niet altijd voor het uitzoeken.
Misschien moet u voor uw werk naar het buitenland
en is dat de reden dat u uw huis wilt verkopen. Dit is
niet altijd te voorzien en zorgt er mogelijk voor dat u
op korte termijn actie moet ondernemen. Maar misschien wilt u verhuizen omdat u op leeftijd raakt, en

dan kunt u iets meer tijd nemen en een optimaal plan
samenstellen, en te profiteren van de invloed van de
seizoenen.
Concurrentie in de lente
De lente is een prachtige periode om een huis te
verkopen. De tuin staat in bloei, de dagen zijn lang
en licht. Voor fotografie en voor bezichtigingen een
optimale periode. Ook is er grote vraag naar koopwoningen in deze periode van het jaar. Vooral gezinnen met kinderen gebruiken deze periode om een
huis te verwerven, zodat de kinderen bij aanvang van
het nieuwe schooljaar van school kunnen wisselen.
Wanneer u uw huis in de lente te koop zet, heeft u
wel forse concurrentie, omdat veel huizenbezitters dit
seizoen uitkiezen om te starten met de verkoop.

Rustige zomer
Ook de zomer is natuurlijk een prachtig seizoen. Toch
is dit een rustige periode in de makelaardij. Mensen
zijn met andere dingen bezig. Ze zijn op vakantie of
werken er hard naar toe. De vakantieperiode is voor
veel mensen de tijd om uit te rusten, tot bezinning te
komen en belangrijke besluiten te nemen. Dit kan de
beslissing tot samenwonen of verhuizen zijn. Ook zijn
er veel mensen die in de zomer tot een echtscheiding
besluiten. Dit maakt dat ook de herfst een geschikte
periode om een woning in de verkoop te zetten.
Nieuwe impuls in de herfst
Hoewel families met kinderen nog steeds een grote
doelgroep zijn, zijn er steeds meer jonge volwassenen en senioren die koopwoningen zoeken. Deze
groepen zijn niet gebonden aan schoolkalenders en
kopen ook in herfst en de winter. En ook in de herfst
kunnen er mooie foto’s gemaakt worden van de
woning. Het is beslist niet nodig om tot het voorjaar
te wachten. De kleurenpracht van dit jaargetijde, met
haar rood- en goudachtige kleuren van de bladeren
buiten zorgen zeker voor een bepaalde charme.

Hectische kerst
De winter staat in het teken van de kerst en is voor
veel mensen een hectische periode. De periode net
voor en net na de jaarwisseling is een rustige periode
in de woningverkopen. Wel vinden er net voor de
kerst nog veel notariële transporten van woonhuizen
plaats. De jaarwisseling is een natuurlijke deadline om
zaken afgerond te hebben. Mensen stellen zich ten
doel de kerst in hun nieuwe woning door te brengen.
Voor de woningprijzen maakt het niet uit in welk seizoen een huis verkocht wordt. Er zijn geen verschillen
aangetoond in de opbrengsten van woningen gedurende het jaar, anders dan verschillen die te verklaren
zijn door een stijgende of dalende woningmarkt.
Het beste verkoopmoment is per situatie verschillend.
Het moment kan belangrijk zijn, maar is niet allesbepalend. Het hanteren van de juiste vraagprijs, goede
fotografie en een pakkende verkooptekst zijn belangrijker om tot een succesvolle verkoop te komen. Wij
adviseren u graag over de optimale verkoopstrategie.
Wilt u verkopen? Bel Conduct Vastgoed!
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WAAR WIJ ZOAL WAREN

10 APPARTEMENTEN MET MONUMENTALE ALURE

WARMOND De bouw van project Laurier vordert goed. De kelder en de begane grondverdieping staan er al. Gedurende de kerstperiode
wordt er twee weken niet gewerkt. De bouw zal
daarna weer voortgezet worden.
WARMOND In oktober werd het hoogste punt bereikt
van het tweede gebouw in project Hof van Leede.
En dat hebben we gevierd met onze opdrachtgever,
de ontwikkelaar, de aannemer en de kopers van de
appartementen. Ook geïnteresseerden waren van harte
welkom.

START VERKOOP
MANIFESTATIE

KOM
Er zijn
nog drie appartmenten en een penGEZELLIG
S! koop. Wij voeren daarover gesprekthouse
LANGte
ken met gegadigden.
Degene
die interesse
WOENSDAG
14 OKTOBER
heeft, kan zich bij
ons-melden.
We vertellen er
19:00
22:00 UUR
graag meerLOCATIE:
over. 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

MAARSSEN In november bezochten we de Dag van het Vastgoed,
een evenement voor professionals in de woningmarkt. Het thema
van dit jaar was ‘Sterker door Samenwerken’. Oftewel: 1+1=3. De
makelaar staat midden in de woningmarkt en werkt samen met tal
van andere professionals. Door goed samen te werken en de processen af te stemmen, kan veel voordeel behaald worden. Sprekers
gaven hier vanuit strategisch en praktisch perspectief hun visie op.

ALGARVE, PORTUGAL In december hebben wij een bezoek gebracht aan Portugal. Op de foto
ziet u ons staan met Joost Last van Quinta Homes. Deze onderneming is gespecialiseerd in de
aan- en verkoop van woningen in Vale de Lobo en Quinta do Lago in de Portugese Algarve. Joost
en zijn vrouw, die voor de onderneming villamanagement verzorgt, wonen al 30 jaar in Portugal
en kennen de streek en de mogelijkheden als geen ander.
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aangesloten bij VastgoedPRO
Conduct Vastgoed is aangesloten bij VastgoedPRO
VastgoedPRO is de beroepsvereniging voor Nederlandse vastgoedprofessionals. De 700 aangesloten professionals zijn allen werkzaam in
een beroepsgroep binnen de vastgoed-sector.
De focus van de vereniging ligt op kwaliteitsbewaking, belangenbehartiging, 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 bedrijfsmatig- en agrarisch vastgoed.

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 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 vastgoedportals, waaronder natuurlijk Funda, Huislijn en Jaap.nl
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Volg ons op Facebook en ben als eerste
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