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CONDUCT EXCLUSIEF WONEN VERHUISD

TOEVAL       bestaat niet

Conduct Exclusief Wonen, Burgemeester Ketelaarstraat 3a, Warmond   T (071) 301 9121   conductvastgoed.com

Willem: “We vinden het belangrijk dat we iedere opdracht met de juiste 
tijd en aandacht kunnen omringen. Zowel de positie van de verkoper als 
de beoogde eigenaar kunnen we dan goed inschatten en, mede door 
Kim’s specifieke achtergrond in complexe vastgoedvraagstukken, 
kunnen we bovendien inhoudelijk en proactief adviseren inzake de 
fiscale en juridische aspecten van de overdracht.” 

Dat het duo Warmond als domicilie heeft gekozen is ook al geen toeval. 
Het geliefde villadorp is gezegend met een prachtige ligging. Wonen 
aan het water, liefst met een boot voor de deur, lijkt er tot een kunst 
verheven. Wie hier een mooie plek wil bemachtigen moet wel van goede 
huize komen. Conduct toont louter door de locatie van hun kantoor aan 
over uitstekende contacten te beschikken. En ze hebben nog goeie 
koffie ook. 

Kim en Jan Willem ten Kley zijn verguld met hun nieuwe kantoor. Het 
was dan ook wel een buitenkansje. Het witte, vrijstaande pand van een 
voormalige watersportwinkel ligt aan open vaarwater, op een benij-
denswaardige locatie in hartje Warmond. 

Kim ten Kley-Keeris en Jan-Willem ten Kley vormen samen de directie van Conduct

Het mag eigenlijk niemand verbazen dat deze twee een dergelijk 
uitgelezen plek hebben gevonden en verworven. Het is precies waar ze 
goed in zijn: unieke objecten en kopers bij elkaar brengen. Zoek je 
bijvoorbeeld een monumentale woonboerderij, riant grachtenappartement 
of rietgedekte villa met botenhuis, dan doe je er goed aan om je licht eens 
op te steken bij Conduct. Zij kennen het hogere marktsegement als geen 
ander en weten daardoor vaak ook of een pand beschikbaar is, dat 
officieel niet te koop staat. Andersom geldt ook dat meer dan eens de 
juiste koper gevonden werd, die via reguliere weg niet bereikt kon worden.

Proactief adviseren
Kim en Jan Willem begeleiden de verkoop van zo’n 25 tot 30 objecten 
op jaarbasis. Dat aantal lijkt bescheiden, maar het betreft hier stuk voor 
stuk unieke locaties, die niet één-twee-drie van eigenaar wisselen. Jan 

Conduct bemiddelde alle luxueuze 
appartementen van Hof van Leede in Warmond

Rapenburg 41 wordt als geheel pand aangeboden. Een zeldzaamheid aan deze gracht.


