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Koopgegadigden in het hoge segment, die zich een 
kapitale villa of appartement kunnen veroorloven, 
denken soms dat ze de enige kandidaten zijn. Dit 
is een spanningsveld waar we vaker  mee te maken 
hebben. Hoe krijg je de beste prijs voor je client 
gerealiseerd.  Wij denken dat wij dit bijzonder goed 
kunnen doordat we een vertrouwenspositie innemen, 
waarbij we zowel de verkoper als ook de serieuze 
koopkandidaten zo goed mogelijk informeren, en zo 
een zetje de goede richting aangeven. 

Het aanbod is door de stevige vraag en de vele trans-
acties voor elke makelaar minder aan het worden. 
Het is zelfs zo dat deskundigen zeggen dat, mede 
hierdoor, 1 op de 6 makelaarskantoren zal gaan ver-
dwijnen. Wij blijven echter nog wel even bestaan, dit 
komt omdat we het een leuk en boeiend vak vinden, 
en jong zijn. 

We krijgen mooie opdrachten en vervullen die met al 
onze toewijding en energie. Wilt u daar ook gebruik 
van maken, bel ons voor een afspraak en we komen 
bij u langs. 

Hierbij ontvangt u alweer de najaarseditie van ons 
magazine. We doen ons best om ons magazine er 
representatief uit te laten zien, gevuld met de mooi-
ste objecten. Tevens staan er de prachtige villa’s en 
appartementen in die we recent hebben verkocht, 
zowel hier in de regio alsook elders in het land. 

Opdrachtgevers weten onze werkwijze te waarderen, 
zeker als de opdracht succesvol is afgerond. Som-
mige objecten staan echter wat langer te koop. Dit 
komt in de eerste plaats doordat de doelgroep voor 
de woningen in het hoge segment nu eenmaal niet 
bijzonder groot is. De woningen boven het miljoen 
vliegen ondanks de gekte in de woningmarkt niet als 
warme broodjes over de toonbank. En kopers zijn kri-
tisch, zeker bij kapitale investeringen. Soms is daarom 
tijd nodig. 

Op Prinsjesdag heeft het kabinet medegedeeld dat 
de hypotheekrenteaftrek verder beperkt zal worden. 
Voor 2019 geldt nog dat de rente aftrekbaar is tegen 
een tarief van maximaal 49 procent – dat is een half 
procentpunt minder dan in 2018. Vanaf 2020 gaat 
het tarief met 3 procentpunt per jaar omlaag, totdat 
in 2023 het niveau van het belastingtarief van de 
eerste schijf is bereikt (37,05 procent). Deze maatre-
gel treft zeker niet iedereen, maar kan voor een deel 
van de woningeigenaren wel verrassingen opleveren. 
Het komt de betaalbaarheid van de woning niet ten 
goede. 

Met vriendelijke groet,
Conduct Vastgoed B.V.

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

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 de Rabobank

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. 

Medicidesk

Speciaal voor medici hebben we de Rabobank 

Medicidesk. Onze adviseurs weten wat er 

speelt in de lokale gezondheidszorg. Zij zijn  

er voor specialisten in loondienst en zelfstan-

digen 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 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 

kan een ondernemer met nog meer vertrou-

wen keuzes maken voor zichzelf en voor de 

onderneming.

Vermogen vraagt meer

Vermogen vraagt aandacht. Doorvragen.  

Luisteren. We willen weten wat klanten be-

weegt. 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 

Vermogensplan is nooit af.

Meer weten?

Maak een  vrijblijvende afspraak met de  

specialisten van de Rabobank.  

Woont u in de Bollenstreek? Bel ons  

via (0252) 360 600 of mail naar  

particulieren.bollenstreek@rabobank.nl.

Woont u in de regio Leiden-Katwijk?  

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

particulieren.leidenkatwijk@rabobank.nl.
Waarom een hypotheek bij de Rabobank?

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

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.

Deskundig en persoonlijk

Woonadvies bij  
de Rabobank

1182-0649 [A] Woonadvies#2.indd   1 11-06-18   20:04

WASSENAAR
Van Bergenlaan 9A

Vrijstaande villa aan duinlandschap
Prijs op aanvraag

WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat 3

Villa met buitenzwembad aan jachthaven
Huurprijs € 6.000 per maand

AERDENHOUT
Boekenroodeweg 85

Statig landhuis op ruim 13.000 m2 grond
Vraagprijs € 3.195.000 k.k.

OEGSTGEEST
Lange Voort 76

Ruime vrijstaande villa
Vraagprijs € 1.925.000 k.k.

http://www.conductvastgoed.com/products/kopie/
http://www.conductvastgoed.com/products/villa-beukenrode-sassenheim/
https://www.conductvastgoed.com/products/bergenlaan-9a-wassenaar/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/products/burgemeester-ketelaarstraat-3-warmond/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/products/boekenroodeweg-85-aerdenhout/
https://www.conductvastgoed.com/products/lange-voort-76-oegstgeest/#tab-omschrijving


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 € 1.295.000 k.k.

OEGSTGEEST
Pres. Kennedylaan 185

Ruime villa 
Vraagprijs € 1.395.000 k.k.

WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat 42B

Villa tegenover jachthaven
Vraagprijs € 1.495.000 k.k.

Eigentijds. Toonaangevend. Tijdloos. Dát is Louter design.
Met een eigenwijze collectie tafels, banken, stoelen, kasten en accessoires. Lekker eigenzinnig, maar 
niet brutaal. Een collectie die je niet op elke hoek van de winkelstraat zult vinden.
 
Bij Louter design houden we van een strak design, maar niet van ingewikkeld. Aan de kwaliteit zal het 
niet liggen. Want alles om je heen verandert, maar een meubel van Louter design, die blijft bij je. Zeker 
wel tien jaar en langer: 500 etentjes met vrienden, meer dan 3000 ontbijtjes, zo’n 260 stevige discussies. 
En nog vaker een goed gesprek. Dat is wat jij gaat doen de komende 10 jaar in je huis. Een meubel van 
Louter design vormt het middelpunt van je interieur. De blikvanger. Je rustpunt. 

Louter design heeft kwaliteitsmerken zoals: Alberta made in Italy, Danca, Coesel, Indera, Infiniti design, 
Fabula Living, Moome, Metaform, Zuiver en nog veel meer…

Kom snel langs en laat je inspireren in onze gezellige woonwinkel in Zaandam.

Pieter Ghijsenlaan 24 | 1506 PV | Zaandam | 075 - 763 09 42
info@louterdesign.nl | www.louterdesign.nl | Elke zondag open

ZOETERMEER
Schansbaan 108

Dubbel penthouse
Vraagprijs € 1.749.000 k.k.

NOORDWIJKERHOUT
Maandagsewetering 60

Ruime vrijstaande villa
Huurprijs € 4.500 per maand

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/
https://www.conductvastgoed.com/products/burg-ketelaarstraat-42/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/products/xxx/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/products/huur-maandagsewetering-60-noordwijkerhout/#tab-omschrijving
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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.

DOWNLOAD ONZE BROCHURE

WOUBRUGGE
Vierambachtsweg 85

Villa aan vaarwater
Vraagprijs € 1.095.000 k.k.

van Ruud Aanhane
dicht bij geluk

WARMOND
Vennemeerstraat 8

Geschakelde villa aan vaarwater
Vraagprijs € 1.229.000 k.k.

http://www.conductvastgoed.com/products/4-villas-aan-water-oegstgeest/
http://www.conductvastgoed.com/products/historische-dorpsboerderij-voorschoten/
http://www.conductvastgoed.com/products/maarland-noordzijde-38/
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
https://www.conductvastgoed.com/products/test/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/products/vennemeerstraat-8-warmond/
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EXCLUSIEF AANBOD UITGELICHT

Op ruim 840 m2 eigen grond bevindt zich deze ruime en sfeervolle woning. Grote open ruimtes 
met hoge plafonds geven het een loftachtige indruk. De diverse schouwen maken het knus en 
gezellig.De woning heeft maar liefst twee tuinen en een groot dakterras. 

De verbouwing is nog maar net afgerond. Alles 
is nieuw en voldoet aan de hoogste standaar-
den. U zult versteld staan van de kwaliteit en 
schoonheid van dit project. 

De woning is ideaal voor een gezin met kinderen 
en voor het houden van een kantoor aan huis. 

Gelegen in de oude dorpskern van Warmond.

N I E U W
Prachtig gerenoveerde Warmondse 

bollenschuur is nu een luxe villa
Aan de overzijde van de weg bevindt zich jacht-
haven ‘T Fort alwaar u een sloep of zeilboot kunt 
afmeren om volop te genieten van de Kagerplas-
sen.

Deze prachtige villa is nu te koop. 

Vraagprijs € 1.495.000 k.k.



EXCLUSIEF AANBOD UITGELICHT

De villa heeft een woonoppervlak van bijna 300 m2 en 
een perceeloppervlak van 840 m2. 
De woning telt 4 slaapkamers en 3 badkamers. 
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RECENT VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat, app. 3.3

Luxe penthouse

VERKOCHT

AANGEKOCHT

VINKEVEEN
Groenlandsekade 2

Vrijstaande villa

WARMOND
Herenweg 109 - app. 7

Appartement 179 m2 - Project Laurier

VERKOCHT

EXCLUSIEF AANBOD

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.

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

van nieuw aanbod

RIJPWETERING
Kagerplassen

Dubbeldekswoonboot ‘Het Waternest’
Vraagprijs € 485.000

WARMOND
Kagerplassen

Woonboot ‘Arendsnest’
Vraagprijs € 375.000

RIJPWETERING
Kagerplassen

Recreatieve woonark ‘Kontiki’

VERKOCHT

LEIDERDORP
Hoofdstraat 126

Zeer ruime woning met praktijkruimte aan huis

RIJPWETERING
Koppoellaan 1

Voormalige dokterswoning

ZOETERMEER
Schansbaan 134

Luxe appartement in Villa Benthuizerplas
Vraagprijs € 725.000 k.k.

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/dubbeldekswoonboot-tuin-waternest-aan-kagerplassen/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/products/woonboot-het-arendsnest/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/products/schansbaan-134-zoetermeer/#tab-omschrijving


Exclusive agent 
for MONTE REI 
the Netherlands
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EXCLUSIEF AANBOD BUITENLAND

Lifestyle Services
• Concierge
• Security 24/7
• Housekeeping services
• Welcome package

Property Management
• Garden maintenance
• Pool maintenance
• Rental service - optional
• General maintenance

Leisure
• 18 hole golf course
• Day Health Spa
• Gymnasium
• Tennis Court

MONTE REI AMENITIES

Located in the unspoilt Eastern Algarve - and only a short 
drive away from delightful local towns like Tavira, which 
features fine examples of Roman architecture as well as 
traditional Portuguese buildings, and scenic fishing ports 
like 18th century Vila Real de Santo Antonio, overlooking 
the mouth of the River Guadiana - you will find Monte Rei 
Golf & Country Club, situated on the top of the Serra do 
Caldeirao hills, overlooking the Atlantic Ocean.

For the past nine years Monte Rei has been setting the 
highest standards in golf and gastronomy, offering the dis-

cerning property buyer a unique lifestyle and an exceptional 
investment opportunity.
At Monte Rei, we aim to offer our clients the best expe-
rience ever allowing them to enjoy their home and the 
vast choice of amenities available, taking advantage of 
our property management and rental services that can free 
you from the energy and time-absorbing tasks of owning a 
holiday home. 

It is time to relax, to enjoy and to be happy.
It is time for Monte Rei.

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

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

Vraagprijs € 1.079.000

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/
https://www.conductvastgoed.com/exclusief-wonen-buitenland-aanbod/villa-carrara-luz-portugal/
https://www.conductvastgoed.com/exclusief-wonen-buitenland-aanbod/villa-maralis/
https://www.conductvastgoed.com/exclusief-wonen-buitenland-aanbod/casa-perspectiva-loule-sao-sebastiao-portugal/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/exclusief-wonen-buitenland-aanbod/monte-rei-individual-luxury-villas-portugal/
https://www.conductvastgoed.com/exclusief-wonen-buitenland-aanbod/monte-rei-linked-villas-portugal/
http://www.conductvastgoed.com/exclusief-wonen-buitenland-aanbod/quinta-do-lago-8135-024-almancil-algarve-11/
https://www.conductvastgoed.com/exclusief-wonen-buitenland-aanbod/mas-vidal-macanet-la-selva-costa-brava-spanje/#tab-omschrijving
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BINNENKORT IN VERKOOP

Verkaveling
Voor de grond die niet bij de bestaande villa te 

koop wordt aangeboden is een verkavelingsplan

opgesteld. De gronden zijn hierbij in vier perce-

len ingedeeld, waarbij de mogelijkheid

bestaat hier grondgebonden woningen op te 

bouwen. Een schets van het plan is hieronder 

afgebeeld.

Binnenkort starten wij met de verkoop van deze 

percelen. Interesse? Stuur ons een mail of

bel. Wij houden u graag op de hoogte.

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

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

Villa Beukenrode
De villa zal gesitueerd blijven op een perceel 

eigen grond van ca. 5.100 m². De villa heeft een 

ongekend groot woonoppervlak van circa 475 m² 

met onder meer 5 woonvertrekken, 7 slaapka-

mers en een vrijstaande dubbele garage met 

aangrenzend kantoor. De tuin, gelegen rondom 

het huis, is onder architectuur aangelegd en tot 

in perfectie onderhouden. Deze villa wordt door 

ons reeds te koop aangeboden. 

BOUW UW EIGEN DROOMHUIS IN SASSENHEIM

Rondom Villa Beukenrode, één van de mooiste villa’s in de Bollenstreek, zullen vier bouwpercelen gecreëerd worden 
voor de bouw van vier vrijstaande villa’s. 

Wijzigingen voorbehouden
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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 vastgoedsector.

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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Abonneren
Wilt u ons magazine automatisch ontvangen? Stuurt u 
ons dan een e-mail met uw naam en e-mailadres o.v.v. 

magazine

Adverteren?
Vraag ons naar de mogelijkheden

Conduct magazine is een uitgave van Conduct 
Vastgoed B.V.

Disclaimer
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd 
en/of openbaar gemaakt worden door middel van 

druk, fotokopie, film of op welke andere wijze dan ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

Conduct Vastgoed B.V. Conduct Vastgoed B.V. heeft 
dit magazine zorgvuldig samengesteld en aanvaardt 

geen aansprakelijkheid voor foutief vermelde 
informatie.

Volg Conduct Vastgoed op:

https://www.facebook.com/ConductVastgoed/
https://www.linkedin.com/groups/4076051
https://www.instagram.com/conductvastgoed/
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