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CONDUCT EXCLUSIEF WONEN

‘HET
WILLEN MAKEN’

Jan Willen en Kim ten Kley

De huizenmarkt is booming.
Onze regio is een gewilde omgeving
en het einde aan de stijgende vraag
naar woningen lijkt nog niet in zicht.
In hoeverre kan een makelaar dan
nog verschil maken? Met name in
het exclusieve segment blijkt de
tussenpersoon doorslaggevend voor
de juiste keuze.

Wilhelminalaan 13, Sassenheim

C

onduct Exclusief Wonen is
specialist in bijzondere huizen.
Unieke objecten, op uitgelezen
locaties, waarvan geen tweede
bestaat. Of je nu droomt van een
monumentale woonboerderij met paardenweide,
een riante villa aan open vaarwater of een
appartement met volop privacy, als je iets
buitengewoons zoekt neem je contact op met
Jan Willem en Kim ten Kley. Hun site toont een
uitgelezen selectie woningen op prachtplekken
in binnen- en buitenland. Voor permanente
bewoning of als tweede thuis in den vreemde.

Meerwaarde
Het kopen of verkopen van echt bijzondere
huizen vergt terdege kennis van de markt, de
mogelijkheden binnen de fiscale regelgeving en
–niet onbelangrijk- de persoonlijke wensen en
omstandigheden van de mensen waar het om
draait. Vanwege hun uitstekende contacten en
hun brede kennis van de materie, kunnen Jan
Willem en Kim een strategische rol spelen bij
de plannen van hun klanten. Jan Willem: “Je
bent een vertrouwenspersoon voor zowel koper
als verkoper. Soms adviseren we complete
families, waarbij het belangrijk is om de plannen
en wensen voor de toekomst mee te kunnen
wegen. Dat vertrouwen verdien je door een
goede reputatie op te bouwen, door je
meerwaarde als adviseur aan te tonen met je
staat van dienst.” Dat ‘track record’ lijkt dik in

Boekenroodeweg 85, Aerdenhout

orde, getuige het brede netwerk van huiseigenaren, beleggers en financiers die op hun
diensten vertrouwen.

Interieuradvies
Dat ze al het mogelijke voor hun opdrachtgevers
willen doen, bleek onlangs toen Kim een
opleiding Interior Design toevoegde aan haar
toch al indrukwekkende lijstje diploma’s. Het
stelt haar in staat om verkopers te adviseren bij
een optimale presentatie van hun pand en
potentiële kopers een beeld te schetsen van de
mogelijkheden van hun nieuwe woning. Het
geeft Kim voldoening om net dat stukje extra te
kunnen doen. “Ik kan letterlijk mogelijkheden
schetsen. Op tekening laten zien welke
oplossingen er zijn voor wensen als een
inwonende hulp, kind of ouder in een pand dat
daar niet voor is ontworpen. Of hoe je gedateerde
elementen kunt vervangen of updaten naar de
woonwensen anno nu. ” Het verklaart misschien
waarom Conduct in de huidige overspannen
markt een opvallend groot aanbod heeft. “Je
moet het verschil willen maken”.
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