
CONDUCT
MAGAZINE

Aanbod exclusieve woningen

Villa met zwembad en jachthaven

Woningmarktnieuws

Aanbod buitenland 

In de media

Jaargang 2  |  Nummer 9  |  Voorjaar 2018



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

duidelijk in kaart en vervaardigen dan een aanbie-
ding voor gegadigden. Binnen een week is deze 
voorbereidende fase gereed en zijn de eerste bij ons 
bekende zoekers ingelicht. Hieruit volgen meestal 
bezichtigingen. Maar natuurlijk plaatsen wij ook ons 
aanbod op Funda, Residence Toplocaties en andere 
platforms. 

Mocht u verkoopplannen hebben, nodigt u ons dan 
uit voor een vrijblijvend gesprek. Wij vertellen u graag 
over onze manier van werken. Onze aanpak heeft zich 
bewezen, en de opdrachtgevers die u voorgingen zijn 
zeer positief over deze werkwijze. 

We stonden ook weer enige malen in de bladen zoals 
Residence, Leven en de Quote. De mooiste objecten 
plaatsen wij graag in deze magazines en met succes. 
Vanuit het gehele land worden wij benaderd voor 
advies of anderszins. 

Ook in het buitenland hebben we weer een aan-
tal mooie opdrachten kunnen toevoegen aan ons 
bestand. Zo af en toe maken we een korte trip naar 
het zuiden van Europa, waarbij we onze zakelijke 
afspraken kunnen combineren met het aantrekkelijke 
klimaat, de heerlijke keuken en mooie plekken. 

Maar nu gaat de zon hier ook schijnen! 
Wij zijn er klaar voor. 
Laat het voorjaar maar komen!

Het voorjaar zit in de lucht. Toch hebben we net nog 
kunnen schaatsen en ijszeilen. En dat in maart! Wie 
had dat gedacht? Helaas niet op de Kagerplassen, 
maar op de Gouwzee, circa 35 minuten hier vandaan. 
Wij bereiden ons nu voor op het voorjaar en natuurlijk 
het watersportseizoen dat dan begint. 

We zijn sinds 1 februari gevestigd op het terrein van 
Jachthaven Cieco in de Burgemeester Ketelaarstraat 
in Warmond. Een fantastisch kantoor waar wij de 
ruimte hebben om u onze mooie projecten te laten 
zien. U bent van harte welkom om eens langs te 
komen. Wij zijn ook per boot bereikbaar. In de jacht-
haven zijn nog enkele ligplaatsen te huur. Als u hier 
interesse in heeft, laat het ons dan weten. 

Het voorjaar is een populaire periode om een huis 
aan te bieden in de markt. Zoekers weten dat en heb-
ben hier naar uitgekeken. Velen hebben hun vraag al 
een tijdje bij ons uitstaan. Wij weten dus wie er willen 
kopen, wat zij zoeken en in welke prijsklasse. Tevens 
zijn wij goed op de hoogte van de achtergronden van 
deze mensen. Wij hechten dan ook veel waarde aan 
een goede relatie met deze doelgroep. U kunt als 
verkoper dus verwachten dat wij weten wie er bij u 
over de vloer komt. Zeker in het exclusieve segment 
een goed gevoel. 

Wij kunnen snel en effectief werken. Bij het in ver-
koop nemen van een woning brengen we eerst alles 

Met vriendelijke groet,
Conduct Vastgoed B.V.

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

VOORWOORD

Dé specialist in exclusieve woningen

WARMOND

LEIDEN

ZOETERMEER WARMOND

OEGSTGEEST

Bel Jan Willem ten Kley of ir. Kim ten Kley-Keeris MRE
Burg. Ketelaarstraat 3a, 2361 AA Warmond  |  071 3019121  
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EXCLUSIEF AANBOD

OEGSTGEEST
Haarlemmertrekvaart 34

Bouwperceel aan vaarwater - 13.137 m2

Vraagprijs € 5.000.000 k.k.
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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 n.o.t.k.

LEIDEN
Rapenburg 41

Grachtenpand met daktuin en stadstuin
Vraagprijs € 1.975.000 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

WARMOND
Buitenwater 1

Prachtige villa met buitenzwembad
Vraagprijs € 1.975.000 k.k.

WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat 3

Villa met buitenzwembad aan jachthaven
Huurprijs € 6.000 per maand

http://www.conductvastgoed.com/products/kopie/
http://www.conductvastgoed.com/products/villa-beukenrode-sassenheim/
http://www.conductvastgoed.com/products/burgemeester-ketelaarstraat-hof-van-leede-app-2-3-warmond/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/products/rapenburg-41-leiden/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/products/buitenwater-1-warmond/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/products/burgemeester-ketelaarstraat-3-warmond/#tab-omschrijving


ZOETERMEER
Schansbaan 108
Groots penthouse

Vraagprijs € 1.749.000 k.k.

EXCLUSIEF AANBOD

HOOGMADE
Vlietpark 8

Moderne villa aan vaarwater in Hoogmade
Vraagprijs € 1.475.000 k.k.

WARMOND
Vennemeerstraat 4

Geschakelde villa aan vaarwater
Vraagprijs € 1.349.000 k.k.

OEGSTGEEST
Pres. Kennedylaan 185

Ruime villa 
Vraagprijs € 1.395.000 k.k.

I N T E R I O R D E S I G N & M O R E 

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

WARMOND
Veerpolder 57

Villa aan de Kagerplassen
Vraagprijs € 1.595.000 k.k.

Vastgoedstudio   |   ir. Kim ten Kley-Keeris MRE   |   www.vastgoedstudio.nl   |   info@vastgoedstudio.nl   |   06 81797755

WARMOND
Vennemeerstraat 8

Geschakelde villa aan vaarwater
Vraagprijs € 1.295.000 k.k.

https://www.conductvastgoed.com/products/xxx/#tab-omschrijving
http://www.conductvastgoed.com/products/vlietpark-8-hoogmade/
https://www.conductvastgoed.com/products/vennemeerstraat-4-warmond/
https://www.conductvastgoed.com/products/president-kennedylaan-185-oegstgeest/
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...en wat zegt dat?

Door: ir. Kim ten Kley MRE

HOE   LANG   STAAT       EEN   WONING   

daarbij helpen.

Type woning
De verkoopperiode wordt ook beïnvloed door het 
type woning. Exclusieve woningen vinden niet zo 
snel een nieuwe eigenaar als eengezinswoningen. Dit 
komt deels door de prijs. Omdat de prijs hoger is, is 
de groep potentiële kopers kleiner. Deze doelgroep 
heeft bovendien vaak specifieke wensen, en dat sluit 
niet altijd naadloos aan op het aanbod. Daarbij kun-
nen de eigenaren van exclusieve woningen het zich 
vaak ook veroorloven om geduld te hebben en de 
tijd te nemen tot de ideale koper zich aandient. De 
gemiddelde looptijd van een woning met een vraag-
prijs vanaf een miljoen bedraagt in Nederland 19 
maanden (bron: Calcasa, 2016). De verkooptijd van 
deze woningen in de Agglomeratie Leiden en Bollen-
streek is met 28 maanden bovengemiddeld. Indien 
een exclusieve woning al geruime tijd te koop staat, 
betekent dat dus niet zo veel.

Snelle verkoop
Het kan echter ook heel snel gaan. En wat zegt dat? 
Het kan zijn dat de woning op de juiste wijze en 
tegen de juiste prijs is aangeboden. Of misschien 
was de koper flexibel met de prijs. Of het heeft niet 
de optimale waarde opgebracht. Misschien was 
het goed onderhouden en zag het er aantrekkelijk 
gestyled uit. Maar dit zijn nooit de enige redenen. 
Marktomstandigheden spelen een belangrijke rol. 

Verkopersmarkt
Het aantal woningverkopen is de afgelopen jaren 
sterk toegenomen en het aanbod woningen dat te 
koop staat is fors afgenomen. Er heeft een verschui-
ving plaatsgevonden van een kopers- naar een ver-
kopersmarkt. Verkopers profiteren van de opgelopen 
prijzen en de toegenomen krapte in het aanbod. 

Wellicht overweegt u ook een verkoop? Wij kunnen 
u hierbij van dienst zijn. Bel Conduct Vastgoed voor 
een vrijblijvend advies. 

WONINGMARKT NIEUWS

TE KOOP...

Wanneer u een huis of appartement zoekt, begint de 
zoektocht vaak op internet. In veel gevallen wordt 
bij de aanbieding van de woning aangegeven hoe 
lang de woning al te koop staat. Misschien bent u er 
als één van de eersten bij, maar misschien staat de 
woning al geruime tijd te koop.
 
Beperking Funda 
Website Funda heeft ervoor gekozen om de periode 
dat de woning te koop staat bij te houden tot zes 
maanden. Wanneer een woning langer te koop staat, 
dan wordt dat weergegeven als 6+ maanden. Tevens 
is het mogelijk om de woning af te melden op Funda 
en dan weer opnieuw aan te bieden. De verkoop-
periode vangt dan weer opnieuw aan. Funda biedt 
dus beperkt inzicht in hoe lang een woning te koop 
staat. Uw makelaar weet dit echter wel. Makelaars 
zijn doorgaans aangesloten op softwaresystemen met 
databases die veel relevante informatie bevatten over 
woningen, waaronder de verkoophistorie. Maar wat 
zegt het nu eigenlijk, de dagen, weken, maanden of 

zelfs jaren dat een woning te koop staat?

Juiste prijs
De periode die voor een verkoop van een woning 
nodig is, is afhankelijk van meerdere factoren, maar 
prijs is er zeker één van. Een juiste inschatting van 
de waarde van het bezit is van groot belang voor de 
verkoopsnelheid van het huis. Een te hoge vraagprijs 
schrikt geïnteresseerden af en dit zal leiden tot een 
verminderde aanvraag tot bezichtigingen. 

Passende marketing
Naast de prijs is ook de wijze van aanbieden van be-
lang. De woning dient zichtbaar te zijn voor de doel-
groep van potentiële kopers. Plaatsing op diverse 
platforms zoals Funda of Residence Toplocaties ligt 
daarom voor de hand. Soms kan aanvullende marke-
ting belangrijk zijn om niet alleen actief zoekenden 
te bereiken, maar ook de latente doelgroep die eerst 
geattendeerd dient te worden op een unieke kans. 
Adverteren in nationale dagbladen of magazines kan 
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EXCLUSIEF AANBOD

OEGSTGEEST
Haarlemmertrekvaart 34

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

WOUBRUGGE
Vierambachtsweg 85

Villa aan vaarwater
Vraagprijs € 1.195.000 k.k.

VOORSCHOTEN
Molenlaan 5

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

BRIELLE
Maarland Noordzijde 38

Statig grachtenpand (Rijksmonument)
Vraagprijs € 975.000 k.k.

RIJPWETERING
Koppoellaan 1

Voormalige dokterswoning
Vraagprijs € 875.000 k.k.

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 € 849.000 k.k.

LEIDEN
Apothekersdijk 21

Prachtige stadswoning in centrum
Vraagprijs € 849.000 k.k.

DEN HAAG
Korte Molenstraat 3

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

WARMOND
Herenweg 109 - app. 1

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

Volg Conduct Vastgoed op social media
Zo bent u als eerste op de hoogte

van nieuw aanbod

WARMOND
Herenweg 109 - app. 9

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

http://www.conductvastgoed.com/products/4-villas-aan-water-oegstgeest/
https://www.conductvastgoed.com/products/test/#tab-omschrijving
http://www.conductvastgoed.com/products/historische-dorpsboerderij-voorschoten/
http://www.conductvastgoed.com/products/maarland-noordzijde-38/
https://www.conductvastgoed.com/products/koppoellaan-1-rijpwetering/
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/maarland-noordzijde-38/
http://www.conductvastgoed.com/products/korte-molenstraat-3-den-haag/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/products/appartementen-laurier-warmond/
https://www.conductvastgoed.com/products/penthouses-laurier-warmond/
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EXCLUSIEF AANBOD

WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat, app. 3.1

Luxe appartement

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

WARMOND
Hyacintenlaan 3

Prachtige vrijstaande villa op groot perceel aan water

WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat, app. 4.1

Luxe appartement

WARMOND
Veerpolder 11a

Bedrijfsruimte

VERHUURD

AANGEHUURD

SASSENHEIM
Jaglustkade 5b
Bedrijfsruimte

DOWNLOAD ONZE BROCHURE

Dé specialist in exclusieve woningen

Meer informatie? Bel Jan Willem ten Kley of ir. Kim ten Kley-Keeris MRE
Burgemeester Ketelaarstraat 3a, 2361 AA Warmond  |  071 3019121

 info@conductvastgoed.com  |  www.conductvastgoed.com

Wij feliciteren de ontwikkelaar Kepton Warmond B.V. met de succesvolle verkoop van alle zestien 
appartementen aan de Warmonder Leede. De appartementen variëren in grootte van 168 m2 tot 260 
m2 en bevinden zich in de prijsklasse van € 1.500.000 tot € 2.500.000. 
Conduct Vastgoed heeft met veel plezier de verkoop van dit project begeleid en blijft graag betrokken 
bij de totale realisatie van het project. Naar verwachting is de bouw over anderhalf jaar afgerond.

https://www.conductvastgoed.com/wp-content/uploads/2017/12/20171204-Corporate-brochure_web.pdf
https://www.conductvastgoed.com/wp-content/uploads/2017/12/20171204-Corporate-brochure_web.pdf
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EXTRA

Cieco Marina: Een vertrouwde ligplaats voor uw boot

Onze haven ligt in het bruisende centrum van Warmond en vrijwel direct 
aan de Kagerplassen. In een paar minuten vaart u onbelemmerd naar 
een van Nederlands meest geliefde watersportgebieden. Op het haven-
terrein is ruime parkeergelegenheid en de havenmeester houdt een oog-
je in het zeil op uw kostbare bezit.

Naast een goede ligplaats, beschikt onze haven over uitgebreide voor-
zieningen zoals walstroom, watertappunten, en een sanitairgebouw. Ook 
kunt u bij ons terecht voor onderhoud en aan- of verkoopbemiddeling.
 
Er zijn nog enkele ligplaatsen beschikbaar. 

Cieco Marina   |   Burgemeester Ketelaarstraat 3, 2361 AA Warmond   |   088 7865097   |   info@cieco.nl

Conduct Vastgoed is verhuisd
Met ingang van 1 februari 2018 hebben wij onze intrek ge-
nomen in dit karakertistieke gebouw aan de Burgemeester 
Ketelaarstraat 3a te Warmond. 

We zijn inmiddels geheel gesettled en het bevalt ons hier 
uitstekend. U bent hier aan het juiste adres voor al uw vast-
goed-vragen. 
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EXCLUSIEF AANBOD UITGELICHT

Aan jachthaven Cieco in Warmond ligt dit heerlijke familiehuis. Vanaf de grote daktuin heeft 
u prachtig uitzicht over de jachthaven, de Leede en de polders. Maar ook aan de andere 
zijde van de woning bevindt zich een groot terras, met uitzicht over het buitenzwembad. 
Wonen en recreëren gaan naadloos samen. Deze woning is nu te huur.

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

ROOM WITH A VIEW...
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EXCLUSIEF AANBOD UITGELICHT
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TE HUUR
Burg. Ketelaarstraat 3 Warmond

€ 6.000 per maand excl. GWL



Living the
Monte Rei Experience
Enjoy the service of a five-star hotel in your own property

Exclusive agent 
for MONTE REI 
the Netherlands
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EXCLUSIEF AANBOD BUITENLAND

Guests staying at Monte Rei will have a very enjoyable ex-
perience, with personalized service and a choice of state-of-
the-art amenities - including fine dining at Vistas Restaurant 
and a Jack Nicklaus Signiture Golf Course. In-villa dining 
and hotel quality housekeeping services are part of the 
general services, and a dedicated Concierge is available to 
take care of restaurant reservations, golf bookings and other 
requests.

We are also proud to offer discerning travelers a culinary 

destination without compare. Under the guidance of Chef 
Albano Lourenco with four different restaurants, two bars 
and a host of private dining, corporate retreat and banquet 
options, Monte Rei residents, guests and visitors are assured 
a variety of culinary discoveries to suit every occasion.

Whether you are looking for a unique golf experience, a 
superb culinary destination or a relaxing retreat, Monte Rei 
should be your first choice. 
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EXCLUSIEF AANBOD BUITENLAND

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
Luz

Villa Algar
Prijs op aanvraag

PORTUGAL
Luz

Villa Carrara
Prijs op aanvraag

PORTUGAL
Luz

Villa Maralis
Prijs op aanvraag

PORTUGAL
Loulé

Villa Casa Perspectiva
Vraagprijs € 995.000 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, (QDLR2044)

Quinta do Lago
Vraagprijs € 4.950.000 k.k.

PORTUGAL
Almancil

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

PORTUGAL
Monte Rei

Individual luxury plots
Prijs grond vanaf € 997.000 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.

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/villa-algar-lagos-portugal/
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Samen hebben ze vijftig jaar erva-
ring in het vastgoed. In de com-
merciële sector begeleidden ze ja-
renlang veelal grote, complexe 
transacties. Jan Willem ten Kley 
als makelaar, zijn vrouw Kim ten 
Kley-Keeris als belegger. Met 
Conduct Vastgoed – gevestigd 
aan de Kagerplassen – richten ze 
zich op de top van de markt. Ze 
bemiddelen in objecten vanaf  

€ 750.000 en hebben een uitgebreid aanbod van prachtige 
landgoederen, monumenten, villa’s, grachtenpanden en 
luxe appartementen. Het echtpaar hecht aan persoonlijk 
contact met klanten; niet zelden ontstaan er vriendschap-
pen. ‘Klanten hebben altijd rechtstreeks met ons te maken 
en worden niet waargenomen door een junior, zoals bij 
grote kantoren nogal eens het geval is,’ zegt Jan Willem ten 
Kley. Meedenken en de rust bewaren zijn bovendien de 
sleutelwoorden. ‘Wij streven  naar zoveel mogelijk transpa-
rantie voorafgaand aan de verkoop. Dankzij een goede 
voorbereiding kunnen wij het verkooptraject sneller en 
plezieriger laten verlopen.’ Zijn vrouw vult aan: ‘Als beleg-
ger was waardeoptimalisatie mijn hoogste doel, daar ben ik 
dan ook extra op gefocust. Het is belangrijk dat er geen 
verrassingen uit de hoge hoed komen. Daarom adviseren 
we sommige huis eigenaren bijvoorbeeld voorafgaand aan 
de verkoop een bouwtechnische keuring te laten uitvoe-
ren. Dan hoeven kopers dat niet achteraf te doen, met het 
risico dat ze alsnog afhaken of opnieuw willen onderhan-
delen over de prijs. Dat is voor beide partijen onprettig.’ 
Ten Kley: ‘We hebben geregeld te maken met transacties 
van kapitale goederen op grote stukken grond. Daar 
 komen nogal eens problemen bij kijken; ingewikkelde re-
gelgeving, vervuilde grond, asbest, noem maar op. In zo’n 
geval begeleiden we de koper in alle rust en voorkomen we 
dat er onnodige paniek uitbreekt. In mijn ervaring is er al-
tijd een oplossing voorhanden, zonder dat die meteen veel 
geld hoeft te kosten.’ Ten Kley-Keeris studeerde onder 
meer bouwkunde in Delft en verwacht dit jaar haar ba-
chelor Interior Design af te ronden. Met veel plezier geeft 
zij klanten advies over de indeling van hun nieuwe huis. 
‘Het is een kwestie van goed luisteren naar hun wensen: 
willen ze bijvoorbeeld dat de kleinkinderen vaak kunnen 
langskomen, of brengen ze juist veel tijd door in de keu-
ken? Ook hier geldt weer: meedenken. Dat doen we graag 
en daar ligt ook onze kracht.’   conductvastgoed.com

Exclusief wonen

Conduct 
Vastgoed

SPECIALISTEN IN AAN- EN VERKOOP  
IN HET LUXESEGMENT 
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WIE: Jan Willem ten Kley en  

 Kim ten Kley-Keeris

ZIJN: Vastgoedprofessionals en 

eigenaren van Conduct Vastgoed

SPECIALITEIT: Aan- en verkoop 

in het luxesegment van woningen, 

commercieel vastgoed en 

consultancy 

WAAR: Burgemeester 

Ketelaarstraat 3, Warmond (ZH)

Jan Willem ten Kley en Kim ten 
Kley-Keeris in een van de zestien 
nieuwe, luxe appartementen van  
Hof van Leede, aan de jachthaven 
van Warmond. Het verkooptraject 
nam ruim twee jaar in beslag.  
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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.

VERSCHENEN IN LEVEN! MAGAZINE
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WAAR WIJ ZOAL WAREN

AMSTERDAM  Wij hadden al een voorliefde voor bootjes, maar nu wij 
ook nog aan een jachthaven kantoor houden, moeten we natuurlijk 
volledig op de hoogte zijn van de trends in de watersport. In maart 
bezochten wij de HISWA in de RAI in Amsterdam. 

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!

MAASTRICHT   Op uitnodiging van interior designer Linda 
Lagrand togen wij naar Maastricht voor een bezoek aan de 
TEFAF. Zoals ieder jaar was het weer een aangename bele-
venis. We hebben genoten van de prachtige kunstwerken en 
bijzondere objecten. 

Zo was er een jonge Van Gogh te bewonderen, Stadsgezicht 
met ophaalbrug. Het is een van de schilderijen die Van Gogh 
(1853-1890) bij zijn moeder in Nuenen achterliet voordat hij 
in november 1885 via Antwerpen naar Parijs vertrok.

Het schilderij is 114 jaar in privébezit geweest. Stadsgezicht 
met ophaalbrug is driemaal op een Van Gogh-expositie te 
zien geweest. Voor het eerst in 1904 in Rotterdam, waar de 
grootmoeder van de huidige eigenaar het heeft verworven. 
Daarna pas weer in 1956 (in München). De laatste keer was 
in 1960 in Parijs.

De exacte locatie van het afgebeelde stadsgezicht is nog 
niet gevonden. Jan Willem denkt dat het Enkhuizen is. 

WARMOND   Project Laurier krijgt kleur! Het hoogste punt is bereikt, de 
gevels worden gemetseld en het dak wordt voorzien van dakpannen. Fijn 
dat het gebouw er dan staat, en u zult zien dat het een klassieke uitstra-
ling heeft die bij Warmond past. Er zijn nog drie appartementen beschik-
baar. Maak een afspraak met ons en wij vertellen u alles over het project.

WARMOND   De appartementen Hof van Leede zijn allen verkocht 
en de bouw van gebouw twee vordert goed. Het zal niet lang meer 
duren voordat de bewoners hier hun intrek kunnen nemen. 

Kom eens langs en we laten het u graag zien. De jachthaven is ook 
zo goed als gereed, en er is reeds gestart met de bouw van het 
nieuwe havenkantoor. Op 1 april begint het vaarseizoen. Wij kijken 
uit naar dit heerlijke seizoen. 
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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
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