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In de media

VOORWOORD
Dé specialist in exclusief wonen op en aan het water
Hierbij ontvangt u de nieuwste zomereditie van ons
magazine. Voor velen is de zomer de ideale periode
van het jaar! De zon schijnt en de vakantie staat voor
de deur.

ZOETERMEER

LEIDEN

KAAG EN BRAASSEM

HOOGMADE

WARMOND

WARMOND

Het vaarseizoen is in volle gang en we genieten
daar extra van door onze nieuwe kantoorlocatie aan
jachthaven Cieco in Warmond. Mensen komen hier
graag voor een gesprek en een kopje koffie. Ook op
deze nieuwe locatie zet onze groei door. We hebben
de afgelopen periode weer mooie objecten mogen
toevoegen aan de portefeuille. En bovenal hebben
we goed verkocht. We kijken met veel plezier terug
op de eerste helft van 2018.
De verkoop van de appartementen in Hof van Leede
te Warmond is nu geheel afgerond. We hebben zelfs
enkele appartementen twee maal mogen verkopen.
Bijna alle kopers zijn bekenden van ons. Dit maakte
het iedere keer een feest om de transacties te mogen
begeleiden. Indien u nu langs de haven vaart ziet u
dat deze geheel vernieuwd is, en er nu 8 van de 16
appartementen geheel gereed zijn. De volgende fase
van 8 appartementen wordt eind 2019 opgeleverd.
De kopers hiervan zullen nog even geduld moeten
hebben, echter iedereen is zeer betrokken bij het
maken van keuzes omtrent de wijze van indeling en
inrichting. Kim is hierbij als Interior Designer van toegevoegde waarde gebleken.
Binnenkort wordt gestart met de verkoop van vier
unieke en ruime bouwkavels aan de Hoofdstraat in
Sassenheim. Temidden van een groene oase kunt u
straks uw eigen droomvilla bouwen. Meer informatie
vindt u op onze website.

WARMOND

KAAG EN BRAASSEM
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In het verlengde van de exclusieve woningen, richten
wij ons ook steeds meer op de recreatiemarkt, en wel
in het bijzonder op woonboten. Succesvolle verkopen van voorgaande jaren zorgen voor steeds meer
nieuwe opdrachten. Met veel plezier nemen wij deze
boten in verkoop. Iedere keer is het leuk om nieuwe
eigenaren blij te maken met hun droomplek aan het
water.
Ook hebben we een prachtige loftwoning met
dubbele tuin in verkoop gekregen. Hier is werkelijk
alles maar dan ook alles aan gedaan om iets moois te
creëren. Het object is nog niet af, maar in de loop van
de zomer te bezichtigen. Ideaal voor een groot gezin.
Het betreft de voormalige Anneke Dekkers locatie
aan de Burgemeester Ketelaarstraat in Warmond.
Mocht u ook de wens tot verkoop van uw huis
hebben, nodigt u ons dan uit voor een vrijblijvend
gesprek. Wij adviseren u graag over onze manier van
werken, die zeker afwijkt van die van onze collega’s.
Onze aanpak heeft zich bewezen, en die opdrachtgevers die u voor gingen zijn zeer positief over deze
werkwijze en het behaalde resultaat.
Wij wensen u een prettige zomer en zien u graag bij
ons op kantoor of op de Kaag.

Met vriendelijke groet,
Conduct Vastgoed B.V.
Jan Willem ten Kley en ir. Kim ten Kley-Keeris MRE

LEIDERDORP
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EXCLUSIEF AANBOD

Woonadvies bij
de Rabobank
Deskundig en persoonlijk
Het kopen van een woning is niet iets dat

er voor specialisten in loondienst en zelfstan-

waarmee we de financiële situatie continu in

u dagelijks doet. Voordat u kunt beginnen

digen uit de medische wereld.

de gaten kunnen houden en verbeteren als

met het inrichten van de woning moet er

Ze begrijpen hoe belangrijk het is om thuis

dat nodig is. We geven inzicht in uw financiële

veel geregeld worden. Wij helpen u graag

te zijn in de wereld van de gezondheidszorg

mogelijkheden, zodat u weloverwogen keuzes

op weg naar uw droomhuis.

en weten welke financiële mogelijkheden

kunt maken. Steeds opnieuw. Want een goed

en regelingen er zijn voor medici.

Vermogensplan is nooit af.

WASSENAAR
Van Bergenlaan 9A
Vrijstaande villa aan duinlandschap
Prijs op aanvraag

OEGSTGEEST
Haarlemmertrekvaart 34
Bouwperceel aan vaarwater - 13.137 m2
Vraagprijs € 5.000.000 k.k.

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

WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat 3
Villa met buitenzwembad aan jachthaven
Huurprijs € 6.000 per maand

LEIDEN
Rapenburg 41
Grachtenpand met daktuin en stadstuin
Vraagprijs € 1.973.000 k.k.

WARMOND
Buitenwater 1
Prachtige villa met buitenzwembad
Vraagprijs € 1.895.000 k.k.

Ondernemersdesk
De specialisten van de Rabobank weten hoe
belangrijk het is om als ondernemer 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
Maak kennis met de specialisten

kan een ondernemer met nog meer vertrou-

van de Rabobank

wen keuzes maken voor zichzelf en voor de

Bij de Rabobank krijgt u concrete adviezen en

onderneming.

individuele oplossingen. We kijken naar uw
persoonlijke situatie en uw wensen en komen

Vermogen vraagt meer

samen met u tot een advies op maat.

Vermogen vraagt aandacht. Doorvragen.

Meer weten?

Luisteren. We willen weten wat klanten be-

Maak een vrijblijvende afspraak met de

Medicidesk

weegt. Daarom staat er bij de Rabobank een

specialisten van de Rabobank.

Speciaal voor medici hebben we de Rabobank

team van specialisten klaar. Een toegewijd team

Woont u in de Bollenstreek? Bel ons

Medicidesk. Onze adviseurs weten wat er

dat steeds vooruitkijkt. Samen met de klant

via (0252) 360 600 of mail naar

speelt in de lokale gezondheidszorg. Zij zijn

werken we aan een persoonlijk Vermogensplan

particulieren.bollenstreek@rabobank.nl.
Woont u in de regio Leiden-Katwijk?

Waarom een hypotheek bij de Rabobank?

Bel ons via (071) 700 60 00 of mail naar

Wij hebben de 10 pluspunten voor u op een rij gezet:

particulieren.leidenkatwijk@rabobank.nl.

1.

Financieel gezond wonen met een passende hypotheek.

2.

Maak zelf een betrouwbare berekening met het Rabobank Hypotheekdossier.

3.

Korting op de advieskosten bij een goede voorbereiding op uw adviesgesprek.

4.

De hypotheekofferte geeft garantie dat u de hypotheek krijgt.

5.

De getekende offerte is 12 maanden geldig.

6.

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

7.

Heeft u een betaalrekening bij de Rabobank? Dan krijgt u korting op de hypotheekrente.

8.

Goede hypotheekmogelijkheden met een flexibel of vast inkomen.

9.

De rente op het bouwdepot is gelijk aan de hypotheekrente.

10. U kunt tot 20% van de oorspronkelijke hypotheek zonder vergoeding aflossen.
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A D V I E S . D E S I G N . M A R K E T I N G

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

HOOGMADE
Vlietpark 8
Moderne villa aan vaarwater in Hoogmade
Vraagprijs € 1.475.000 k.k.

OEGSTGEEST
Pres. Kennedylaan 185
Ruime villa
Vraagprijs € 1.395.000 k.k.

WARMOND
Vennemeerstraat 4
Geschakelde villa aan vaarwater
Vraagprijs € 1.295.000 k.k.

WARMOND
Vennemeerstraat 8
Geschakelde villa aan vaarwater
Vraagprijs € 1.229.000 k.k.

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

I N T E R I O R D E S I G N & M O R E
Vastgoedstudio | ir. Kim ten Kley-Keeris MRE | www.vastgoedstudio.nl | info@vastgoedstudio.nl | 06 81797755

WONINGMARKT NIEUWS

VAN HET GAS AF
Door: ir. Kim ten Kley MRE

Het zal niet haalbaar blijken om alle woningen energieneutraal te maken. Voor de
particulier is het een stap te veel om in één
keer naar nul op de meter te gaan. Mijns
inziens bereikt de overheid meer in een
stap-voor-stap-benadering. Dit lost dan
tevens het praktische probleem op van
de legers monteurs die nodig zijn om de
miljoenen CV-ketels af te koppelen en de
alternatieven te installeren.

Er lijkt geen weg terug. Ingegeven
door de klimaatdoelstellingen van
Parijs, streeft het kabinet naar een
sterke reductie van het gebruik van
fossiele brandstoffen door huishoudens. De Nederlandse rijksoverheid
werkt aan een nog te sluiten nationaal Energie- en Klimaatakkoord
met daarin ambitieuze doelen.
Vanaf 1 juli 2018 worden nieuwbouwwoningen niet
meer voorzien van een gasaansluiting. Vanaf 2030 mogen twee miljoen woningen niet meer zijn aangesloten
op het aardgasnet en vanaf 2050 dienen alle 7,6 miljoen woningen in Nederland afgesloten te zijn van fossiele brandstoffen. We moeten dus massaal op zoek
naar alternatieve energievoorzieningen.
Deze ambitie om de uitstoot van kooldioxide drastisch
terug te brengen heeft grote gevolgen voor huiseigenaren. De traditionele CV-ketel moet de deur uit en de
verwarming van de woning zal op een andere manier
moeten plaatsvinden. Dit betekent een forse investering.
De Vereniging Eigen Huis heeft adviesbureau Berenschot onderzoek laten doen naar de kosten die dit
met zich meebrengt. Deze bestaan doorgaans uit
het aanbrengen van spouwmuurisolatie, vloerisolatie, het aanbrengen van isolatieglas, zonnepanelen,
een warmtepomp, en radiatoren die geschikt zijn voor
lage-temperatuurverwarming en/of vloerverwarming.

En wat als iemand de benodigde investering voor alternatieve energievoorzieningen niet wil of kan betalen? Laat de
overheid deze mensen dan in de kou zitten? Grote groepen huiseigenaren zullen
in financiële problemen komen, tenzij de
overheid bijspringt.

Voor een appartement lopen de kosten uiteen van
ruim € 7.000 voor een woning met energielabel B tot
€ 17.000 wanneer het gaat om energielabel E en F.
Voor vrijstaande woningen variëren de kosten tussen
de € 13.350 voor een goed geïsoleerde woning tot
€ 38.800 voor een slecht geïsoleerde woning.
Gelukkig is er subsidie. Deze bestaat uit btw-aftrek
voor zonnepanelen en de investeringssubsidie duurzame energie voor warmtepompen. Berenschot rekent
hier een bedrag voor van € 1.900 voor een appartement en € 2.650 voor een woonhuis. Een druppel op
een gloeiende plaat dus.
Dit betekent dus in alle gevallen een grote investering
voor de woningeigenaar. En het geschetste kostenplaatje zal nog rooskleurig blijken te zijn. Zo zijn de
kosten voor vloerverwarming wel meegenomen, maar
voor de aanleg dient vaak de huidige vloer verwijderd
en vervangen te worden. En hoe worden de aanpassingen gedaan in monumenten? Ongetwijfeld zijn niet
alle woningen geschikt voor de geplande transitie.

In de tussentijd kan het besef ook groeien dat het lastiger is dan men denkt om elke woning energieneutraal
te maken en dat het misschien niet de beste oplossing
is om het miljarden kostende gasnetwerk af te breken. Tot op de dag van vandaag wordt hierin geïnvesteerd. Zonde toch? Voor bestaande woningen zou een
milieuvriendelijke en betaalbare oplossing kunnen liggen in het gebruik van biogas.
Maar zo ver zijn we nog niet en de politieke steun voor
een gasloos land is groot. De overheid zal mensen echter een zetje moeten geven, anders gebeurt er niets.
Naar verwachting zullen we een reeks maatregelen
tegemoet kunnen zien. Bijvoorbeeld een hogere prijs
voor gas, of hogere ozb-belasting voor woningen die
te veel CO2 uitstoten.
Maar hopelijk wordt er ook gedacht aan aanvullende
subsidies en het verstrekken van renteloze leningen.
Een positieve stimulans kan mensen net het zetje geven dat nodig is om grote stappen te zetten.
Hopelijk zullen we dan later terugkijken naar een succesvolle energietransitie die we kunnen vergelijken
met de opkomst van de mobiele telefoon. Het leek
een utopie, maar werd snel een vanzelfsprekendheid.
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dicht bij geluk

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

VOORSCHOTEN
Molenlaan 5
Gerestaureerde dorpsboerderij (Rijksmonument)
Vraagprijs € 1.050.000 k.k.

BRIELLE
Maarland Noordzijde 38
Statig grachtenpand (Rijksmonument)
Vraagprijs € 975.000 k.k.

LEIDERDORP
Hoofdstraat 126
Zeer ruime woning met praktijkruimte aan huis
Vraagprijs € 849.000 k.k.

RIJPWETERING
Koppoellaan 1
Voormalige dokterswoning
Vraagprijs € 839.000 k.k.

DOWNLOAD ONZE BROCHURE
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van Ruud Aanhane
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RECENT VERKOCHT
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DEN HAAG
Korte Molenstraat 3
Gerenoveerde bovenwoning in hartje Den Haag
Vraagprijs € 699.000 k.k.

LEIDEN
Apothekersdijk 21
Prachtige stadswoning in centrum
Vraagprijs € 849.000 k.k.
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Volg Conduct Vastgoed op social media
Zo bent u als eerste op de hoogte
van nieuw aanbod

WARMOND
Kagerplassen
Woonboot ‘Arendsnest’
Vraagprijs € 375.000 k.k.
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RIJPWETERING
Kagerplassen
Recreatieve woonark ‘Kontiki’
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WARMOND
Veerpolder 55
Botenloods

WARMOND
Veerpolder 57
Villa aan de Kagerplassen

H
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RIJPWETERING
Kagerplassen
Dubbeldekswoonboot ‘Het Waternest’
Vraagprijs € 525.000 k.k.
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WARMOND
Hyacintenlaan 3
Prachtige vrijstaande villa op groot perceel aan water
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VINKEVEEN
Groenlandsekade 2
Vrijstaande villa
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WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat, app. 3.3
Luxe penthouse
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WARMOND
Herenweg 109 - app. 7
Appartement 179 m2 - Project Laurier

EXCLUSIEF AANBOD BUITENLAND

Living the
Monte Rei Experience
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
Exclusive agent
for MONTE REI
the Netherlands

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
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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, 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

SPANJE
Maçanet de la Selva, Costa Brava
Landelijk gelegen luxueus landhuis
Vraagprijs € 1.079.000

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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Mas Vidal

Een landelijk gelegen luxueus landhuis
aan de Costa Brava
De prachtige Spaanse masia (herenboerderij), Mas Vidal, biedt het beste van twee werelden: net
gelegen buiten het massatoerisme, maar wel dichtbij alles wat de Costa Brava te bieden heeft!

De honderden jaren oude masia is een lust voor
het oog. In de loop der jaren is het landhuis
meerdere malen grondig gerestaureerd, voor
de laatste keer in 2016. Het authentiek Spaanse
karakter is hierbij zorgvuldig bewaard gebleven,
terwijl het van binnen voorzien is van alle luxe
zoals we die nu gewend zijn. Het huis is luxueus
ingericht en voorzien van privézwembad. Volop
zijn er authentieke kenmerken zichtbaar, zoals de
dikke historische muren, de zonnewijzer op de
gevel, de waterput, de massief houten deuren,
de plafonds (boogjes en balken). Er zijn geen

concessies gedaan ten aanzien van materialen
en techniek. Alles is tip top in orde.
De prachtige ligging in het heuvellandschap
nabij Girona maakt het plaatje helemaal af. De
villa is gelegen op een groot perceel, omringd
door akkers en velden, hetgeen u een gevoel
van vrijheid en rust geeft.
Deze masia is nu te koop.
Vraagprijs € 1.079.000
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Mas Vidal heeft een woonoppervlak van circa 430 m2 en een perceeloppervlak van 7.643 m2. De woning telt 7 slaapkamers en 7 badkamers.
Het landhuis is gebouwd omstreeks 1732.
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VERSCHENEN IN LEVEN! MAGAZINE

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.

Conduct Vastgoed
003 LEVEN!

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.

Burgemeester Ketelaarstraat 3a, Warmond T (071) 301 9121 conductvastgoed.com
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004 LEVEN!

WAAR WIJ ZOAL WAREN

WARMOND Sneak preview! De voormalige Anneke Dekkers locatie wordt volledig gerenoveerd
en is binnenkort bij ons te koop. U kunt een moderne loft-achtige woning verwachten met een
zee van ruimte, een dakterras en twee tuinen.
Houd onze website in de gaten!

WARMOND Afgelopen periode verkochten wij weer een appartement
in project Laurier. Nummer 7 op de eerste verdieping. In de bouw werd
het hoogste punt bereikt. De oplevering van het gebouw vindt naar
verwachting eind van dit jaar plaats. Wij kijken er naar uit.
10 APPARTEMENTEN MET MONUMENTALE ALURE

START VERKOOP
MANIFESTATIE

KOM
GEZELLIG
LANGS!

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

WARMOND Binnenkort start de bouw van
deze prachtige dubbel bewoonbare villa aan de
Burgemeester Ketelaarstraat. We kijken er naar
uit. We verkochten eerder de grond aan twee
gezinnen die hier heerlijk gaan wonen aan het
water.

LEIDEN Voor het goede doel reden wij de De Clerq/Hemcar Rally.
We hebben een prachtige route gereden door het Hollandse landschap. Er deden zo’n 50 equipes mee. Voor de stichting Frenniez,
die steun biedt aan chronisch zieke kinderen, werd ruim 12.000 euro
opgehaald.
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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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