CONDUCT EXCLUSIEF WONEN
Het kantoor van Conduct ligt pal aan een jachthaven in hartje Warmond,
waar ook de eigen sloep ligt afgemeerd. Deze wordt gebruikt voor
bezichtiging van objecten aan het water. Een unieke manier van bezichtigen,
waarmee je meteen ervaart hoe het zal zijn om op die plek te wonen.

OP OF AAN

het water
Denk je eens in: een eigen woonboot om je op terug te trekken in de zomermaanden. Waar
kinderen en kleinkinderen naar hartenlust kunnen zeilen, zwemmen en spelen. Of een comfortabel
familiehuis aan de waterkant, waar je zo in je boot kunt stappen.

H

et is de droom van velen. Wonen aan het water.
De vrijheid, de rust en de ervaring van de steeds
weer wisselende seizoenen. Vogels, groen, de
dynamiek van de golven. Geen wonder dat de
beste locaties vaak van generatie op generatie worden
doorgegeven. Dus hoe kom je daar tussen? En hoe financier
je zo’n droomwens op een verstandige manier? Conduct is
gespecialiseerd in het aan- en verkopen van exclusieve
woningen in het hoogste segment, in binnen- en buitenland.
Kim en Jan Willem ten Kley weten overal de meest
bijzondere objecten te vinden, op paradijselijke plekjes.
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Investeren in je toekomst
Vanuit hun nieuwe kantoor in watersportdorp Warmond hebben beiden een uitgelezen
uitvalsbasis naar het uitgestrekte Hollandse plassengebied en de mooiste historische
grachtenlocaties in de Randstad. Door hun grote netwerk en persoonlijke benadering
krijgen Kim en Jan Willem vaak de kans om mee te denken over aan- en verkoop,
voordat het object via de reguliere kanalen op de markt komt. Door hun gedegen
financiële achtergrond en brede ervaring met commercieel en particulier vastgoed,
kunnen ze bovendien inhoudelijk en tijdig adviseren omtrent regelgeving en fiscale
voetangels. Wel zo fijn als je zo’n duurzame investering doet in de toekomst van jezelf
en je gezin. Want daar gaat het om: zorgeloos wonen op en aan het water, in alle
jaargetijden. Voor nu en straks.
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