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Aanbod exclusieve woningen
Het Oude Koningshuys

Woningmarktnieuws
Aanbod buitenland 
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dat wij lange tijd contact hadden met mensen die hun 
wensen aan ons kenbaar hadden gemaakt. De verko-
pers hebben wij daar over geïnformeerd, en geadvi-
seerd deze mensen een kans te geven. Dit gebeurde 
en het resultaat was een koopakte die dezelfde dag 
nog werd ondertekend. Dit komt natuurlijk maar zel-
den voor, edoch we willen er maar mee zeggen dat we 
de markt kennen, en ook de kopers. 

Verder waren we weer een aantal malen in het nieuws, 
een selectie daarvan is opgenomen achter in het ma-
gazine. 

Voor volgend jaar zien we weer genoeg activiteiten op 
stapel staan. We hebben er weer zin in en verheugen 
ons op een bezoek van uw kant mocht daar een reden 
toe zijn. 

Voor nu alvast een fijne decembermaand en een goe-
de start van het nieuwe jaar! 

Met vriendelijke groet,
Conduct Vastgoed B.V.

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

Wat denken wij graag terug aan die mooie zomer die 
we dit jaar hebben beleefd. We zitten nu vlak voor 
kerst en de wind giert om je oren. De koude moet 
echter nog komen en het nieuwe jaar staat al voor de 
deur. 

Wij hebben ons magazine dit keer extra mooi ge-
maakt, opdat u een goede indruk krijgt van onze pro-
fessionele wijze van presenteren. Tegelijk ziet u dat 
wij uitsluitend voor kwaliteit willen gaan. Een bewuste 
keuze waardoor wij de mooiste objecten in de wijde 
omgeving in de verkoop mogen hebben. 

Ons kantoor aan de jachthaven Cieco bevalt uitste-
kend, en is de ideale plek om ongedwongen met onze 
cliënten af te spreken, een kop koffie te drinken en 
soms een stukje te varen.

Onlangs verkochten wij een villa met een waarde ho-
ger dan één miljoen binnen één dag. Dit kwam door-
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OEGSTGEEST
Haarlemmertrekvaart 34

Perceel 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
Prijs op aanvraag

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

AERDENHOUT
Boekenroodeweg 85

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

SASSENHEIM
Wilhelminalaan 13

Het Oude Koningshuys
Vraagprijs € 4.750.000 k.k.

VERKOCHT

ONDER VOORBEHOUD

WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat 15

Penthouse 245 m2 in Hof van Leede
Vraagprijs € 2.940.000 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/boekenroodeweg-85-aerdenhout/
https://www.conductvastgoed.com/products/wilhelminalaan-13-sassenheim/#tab-omschrijving
http://www.conductvastgoed.com/products/villa-beukenrode-sassenheim/


COLUMN

MONUMENTEN
Door: ir. Kim ten Kley-Keeris MRE BA

Wonen in vaderlands erfgoed, een huis met geschie-
denis.  Er komt meer bij kijken dan bij het wonen in 
een ‘normale’ woning. Maar dat laat de liefhebber 
niet afschrikken. Sterker nog, er zijn vaak meer mo-
gelijkheden dan u denkt.

Een monument is vanwege zijn schoonheid, weten-
schappelijke- of cultuurhistorische waarde beschermd. 
Er zijn diverse soorten monumenten. Zo zijn er ge-
meentelijke, provinciale en rijksmonumenten. De eer-
ste twee hebben een lokale of regionale betekenis, 
waar rijksmonumenten objecten betreffen met een na-
tionale cultuurhistorische waarde. Nederland telt bijna 
62.000 rijksmonumenten1. Deze zijn allen opgenomen 
in het monumentenregister. Circa de helft hiervan be-
treft woningen.

Monumenten vergroten de aantrekkelijkheid van een 
dorp of stad. De Nederlander staat dan ook zeer po-
sitief tegenover monumenten. Maar liefst 84 procent 
vindt het belangrijk dat monumenten behouden wor-
den2. Elk jaar in september is er Open Monumenten-
dag. Er zijn dan meer dan 4.000 monumenten in Ne-
derland gratis toegankelijk voor wie dat wil. 

Het bezit van een monument heeft voor- en nadelen. 
Als voordelen gelden, naast natuurlijk woongenot in 
een bijzonder gebouw, diverse subsidies, goedkope 
leningen, belastingaftrek, evenals financiële onder-
steuning bij verduurzaming van de woning. 

Het hangt er hierbij van af wat voor soort monument 
u heeft. Vanzelfsprekend zijn de financiële stimulansen 
bij de rijksmonumenten het grootst. Voor de aanschaf 
van een rijksmonument is er geen subsidie beschik-
baar. Wel is er de restauratiefonds-hypotheek.

1 Bron: www.monumenten.nl
2 Bron: www.restauratiefonds.nl

Monumenten-hypotheek
Eigenaren van een rijksmonumentaal woonhuis kun-
nen bij het Nationaal Restauratiefonds tegen lage 
rente een Restauratiefonds-hypotheek aanvragen. 
Wel moet de aankoop dan worden gevolgd door een 
(grote) restauratie of onderhoudsbeurt. Sinds kort be-
staat de mogelijkheid om tijdens de restauratie ook 
de verduurzaming mee te financieren. Natuurlijk kunt 
u ook uw financiering regelen bij uw eigen hypotheek-
verstrekker. De aankoopfinanciering is niet anders dan 
bij een willekeurig ander pand.

Belastingaftrek
Naast aantrekkelijke financiering is er belastingaftrek. 
Als Nederlands belastingplichtige eigenaar van een 
rijksmonument kunt u de kosten voor het onderhoud 
aan uw pand fiscaal verrekenen met uw inkomen.

Renovatiebudget
Iedere provincie ontvangt jaarlijks vanuit het Rijk een 
bedrag voor restauratiewerkzaamheden aan rijksmo-
numenten. Bij sommige provincies komen ook woon-
huiseigenaren in aanmerking voor subsidie.

Naast deze voordelen zijn er ook spelregels, die gel-
den op het moment dat u de woning wilt wijzigen of 
restaureren.

Kleine en reguliere onderhoudswerkzaamheden kunt 
u zonder vergunning uitvoeren. Voor verbouwingen, 
zowel binnen als buiten, is echter een omgevingsver-
gunning nodig.

Als eigenaar van een monument kunt u in principe niet 
verplicht worden uw monument te onderhouden. Wel 
kunt u verplicht worden om (conserverende) maatre-
gelen te nemen, bijvoorbeeld bij ernstig verval. De 
gemeente kan handhavend optreden, op basis van 

bijvoorbeeld de gemeentelijke erfgoedverordening of 
het Bouwbesluit.

Het is belangrijk om er niet van uit te gaan dat alles 
te veranderen is. Het behoud en wijzigen van een 
monument vraagt om professionele vakmensen en 
expertise. Er zijn diverse bouwbedrijven en architec-
ten gespecialiseerd in behoud en renovatie van mo-
numenten. 

Conduct Vastgoed heeft in de loop der jaren vele 
monumenten mogen verkopen. Wij vertellen u graag 
meer hierover en staan u graag terzijde bij aan- of ver-
koop.
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HOOGMADE
Vlietpark 8

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

WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat 42B

Villa tegenover jachthaven
Vraagprijs € 1.495.000 k.k.

ZOETERMEER
Schansbaan 108

Dubbel penthouse
Vraagprijs € 1.749.000 k.k.

OEGSTGEEST
Lange Voort 76

Ruime vrijstaande villa
Vraagprijs € 1.925.000 k.k.

WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat 3

Villa met buitenzwembad aan jachthaven
Huurprijs € 6.000 per maand

NOORDWIJKERHOUT
Gooweg 15b

Riante villa op groot perceel
Vraagprijs € 2.295.000 k.k.

van Ruud Aanhane
dicht bij geluk

http://www.conductvastgoed.com/products/vlietpark-8-hoogmade/
https://www.conductvastgoed.com/products/burg-ketelaarstraat-42/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/products/xxx/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/products/lange-voort-76-oegstgeest/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/products/burgemeester-ketelaarstraat-3-warmond/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/products/gooweg-15-b-noordwijkerhout/#tab-omschrijving
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Het landhuis beschikt over diverse bijgebouwen: een poolhouse bij het zwembad, een garage met carport 
en tuinmansdagverblijf, en een zelfstandig gastenverblijf. De tuin heeft diverse gazons, terrassen en een 
paardenbak.

De villa is gebouwd in 1926 en heeft een woonoppervlak van maar liefst 590 m2. De inhoud van de opstallen 
bedraagt ruim 3.500 m3. Er zijn 19 kamers aanwezig (waarvan 10 slaapkamers) en daardoor ideaal voor een gezin 
met kinderen en voor het houden van een kantoor aan huis. 

Vraagprijs € 3.195.000 k.k.

‘ D E   P A L M’
Riante jaren 30 villa met zwembad

op groot kavel van 13.000 m2

VERKOCHT

ONDER VOORBEHOUD
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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 € 949.000 k.k.

DOWNLOAD ONZE BROCHURE

LEIDEN
Apothekersdijk 21

Prachtige stadswoning in centrum
Vraagprijs € 849.000 k.k.

OEGSTGEEST
Pres. Kennedylaan 185

Ruime villa 
Vraagprijs € 1.395.000 k.k.

	
 
 
Subtiele details, sublieme kleuren. Tijdloos, eigenzinnig, maar niet brutaal. Dát is Louter design. 
Een winkel met een eigenwijze collectie banken, stoelen, barkrukken, tafels, tv-meubels, kasten, verlichting, vloerkleden en 
accessoires. Een collectie die je niet op elke hoek van een winkelstraat zult tegenkomen.  
  
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 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, Coesel, Danca Lifetime Comfort, Fabula Living, Freistil Rolf Benz, 
Indera, Infiniti design, Kluskens, Kvadrat, Metaform, Moome, Rossetto, Seuren, Zuiver en nog veel meer… 
 
Laat je inspireren en adviseren in onze gezellige woonwinkel. Wij bieden onze klanten een zeer persoonlijke & professionele service en 
geven bovendien 100% tevredenheidsgarantie. Jouw wensen kunnen we tevens uitwerken in duidelijke interieur impressies volledig op 
schaal.  
 
Louter design | Woonwinkel          info@louterdesign.nl 
Pieter Ghijsenlaan 24           www.louterdesign.nl 
1506 PV  Zaandam          075 - 763 09 42 
 

 
Wij bezorgen full-service door heel Nederland | Ook elke zondag geopend | Gratis parkeren voor de deur 
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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
http://www.conductvastgoed.com/products/maarland-noordzijde-38/
https://www.conductvastgoed.com/products/president-kennedylaan-185-oegstgeest/
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Het Oude Koningshuys
Dit is niet zomaar een woonhuis, maar een met een bijzondere historie die teruggaat 
naar 1543. De buitenplaats is vernoemd naar stadhouder Willem III, die in 1689 
koning van Engeland werd. Afgelopen decennium is het bezit bijzonder vakkundig 
en tot in de kleinste details gerestaureerd. We zien hier één van de fraaiste Rijksmo-
numenten van Nederland.

Een brug over de slotgracht voert naar de oprijlaan met siersmeedijzeren hekwerk. 
De grote tuin (7.865 m2) is prachtig aangelegd met oude bomen, een vijverpartij 
met verlichte fontein en een romantisch prieeltje. U ervaart hier optimale privacy. De 
bijgebouwen bieden ruimte voor personeel, opslag en parkeren. 

Het hoofdgebouw bestaat uit vier bouwlagen en biedt een zee aan ruimte. De rech-
tervleugel van de buitenplaats is in gebruik als zelfstandig gastenverblijf. Deze ruim-
ten zouden ook zeer geschikt zijn voor het houden van kantoor.

Meer informatie is beschikbaar op onze website www.conductvastgoed.com.

Wilhelminalaan 13-15 Sassenheim

EXCLUSIEF AANBOD UITGELICHT
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Vraagprijs € 4.750.000 k.k.

EXCLUSIEF AANBOD UITGELICHT
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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

ZOETERMEER
Schansbaan 134

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

BANG & OLUFSEN
BRUSSEE

ook voor maatwerkoplossingen

KATWIJK AAN ZEE 
071 4028414 – www.brussee.eu

18252 ADV BRUSSEE A4.indd   2 06-12-18   11:15

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
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Bouw
De bouw van gebouw 3 en 4 is in volle gang. Deze twee appartementengebouwen zullen 
tegelijk gereed komen voor bewoning. Op de foto kunt u zien dat de beganegrondver-
dieping reeds verrezen is. Het totaalplan begint nu echt vorm te krijgen. De haven is com-
pleet vernieuwd en de gasten en passanten kunnen gebruik maken van de hoogwaardige 
faciliteiten op het terrein. Het nieuwe havenkantoor en de showroom van Fort Marina zijn 
zo goed als gereed. We volgen de ontwikkelingen op de voet.

Hof van Leede

Penthouse te koop
Alle appartementen zijn reeds verkocht, maar in gebouw 3 kunnen wij u nog een topapparte-
ment verkopen, dat door omstandigheden beschikbaar is gekomen. Het heeft een vloeropper-
vlak van 245 m2 en heeft twee terrassen, één aan de havenzijde (54 m2) en één aan de langszijde 
van het appartement (48 m2). Het uitzicht is fenomenaal!

Rietgedekte villa
In de Burgemeester Ketelaarstraat verkochten wij ook een bouwkavel voor de bouw van twee 
geschakelde villa’s. De fundering is nu gelegd, en de bouw zal gestaag vorderen, totdat er een 
prachtige rietgedekte villa in 2 delen zal staan. Nog even geduld, echter dan is de omgeving 
echt toegenomen in waarde en waant u zich in de Cote d’ Warmond. Wij zijn er iedere dag en 
genieten van deze hoogwaardige omgeving. Direct aan de Kagerplassen en daardoor de ideale 
basis om te wonen, werken en te watersporten. 

Vraagprijs penthouse: € 2.940.000 k.k.

EXCLUSIEF AANBOD UITGELICHT
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EXCLUSIEF AANBOD

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

ZOETERMEER
Schansbaan 134

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

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
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EXCLUSIEF RECREATIEF

In het verlengde van de exclusieve woningen, richt 
Conduct zich in toenemende mate ook op de recrea-
tiemarkt. De afgelopen jaren verkochten wij de mooi-
ste woningen en woonboten aan de Kagerplassen.

We verkochten ‘t Sonnehuys, de Spriet en het Wil-
genhuys. We verkochten woonboten tegenover de 
Kaagsocieteit, in de Zijp en de Koppoel. 

Recreatiewoningen 
Voor wie interesse heeft in de aankoop van een woon-
boot, hou onze website in de gaten. We hebben er 
nu nog twee te koop. En we verwachten binnenkort 
nieuw aanbod. 

& woonboten



Exclusive agent 
for MONTE REI 
the Netherlands

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

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

EXCLUSIEF AANBOD BUITENLAND

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, Normandie

Kasteelboerderij Chambres d’Hotes 

Vraagprijs € 895.000 k.k.

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

Vraagprijs € 1.079.000

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
Monte Rei

Individual luxury plots

Prijs grond vanaf € 997.000 k.k.

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/mas-vidal-macanet-la-selva-costa-brava-spanje/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/exclusief-wonen-buitenland-aanbod/mas-vidal-macanet-la-selva-costa-brava-spanje/#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/


CONDUCT EXCLUSIEF WONEN

‘HET verschil 
WILLEN MAKEN’

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. 

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 

orde, getuige het brede netwerk van huis-
eigenaren, 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”. 

Conduct Exclusief Wonen.  Burgemeester Ketelaarstraat 3a, Warmond   T (071) 301 9121.  conductvastgoed.com

Jan Willen en Kim ten Kley

Boekenroodeweg 85, Aerdenhout

Wilhelminalaan 13, Sassenheim

004 LEVEN!003 LEVEN!
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VERSCHENEN IN LEVEN! MAGAZINE



CONDUCT VASTGOED B.V.

MAARLAND NOORDZIJDE
38, BRIELLE

Een groot grachtenpand in Brielle

Huizen waar de ‘dorpsdokter’ resideerde, zijn
vaak net iets voornamer dan de huizen
eromheen. Hoewel alle panden aan het
Maarland in Brielle meer dan de moeite waard
zijn, valt het grachtenhuis vlak over de brug het
meeste op. Inderdaad: de woning van de
vroegere dorpsdokter!

De woning heeft een woonoppervlak van 350
m2 en een heerlijke tuin (500 m2 eigen grond).
De elf kamers, vier badkamers, garage,
fietsenschuur, zolder en tuin met tuinhuis en
buitenhaard maken de woning zeer geschikt
voor een familie.

De woning stamt uit circa 1700, is een
Rijksmonument en heeft talloze oude
stijlkenmerken. Achter de voordeur ligt een 15
meter lange marmeren gang met aan
weerszijden kamers met ensuite deuren. Een
prachtige schouw siert de woonkamer. De
plafonds zijn bijna vier meter hoog. Een
indrukwekkend houten trappenhuis leidt naar
de verdiepingen.

In de gracht voor de deur, liggen boten van
diverse formaten. Een ligplaats is te huur. De
grachten in Brielle staan in open verbinding met
de wateren in heel Zeeland. Je vaart zo naar het
Veerse meer of de Grevelingen.

Conduct Vastgoed B.V. | Specialist in Exclusief Wonen
Burgemeester Ketelaarstraat 3a, 2361 AA Warmond

T: 071 301 91 21 | E: info@conductvastgoed.com | www.conductvastgoed.com

Vraagprijs € 949.000,- k.k.

VERSCHENEN IN RESIDENCE
CONDUCT VASTGOED B.V.

HOOFDSTRAAT 63
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.

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
slaapkamers 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 te koop aangeboden.

Verkaveling
Voor de grond die niet bij de bestaande villa te
koop wordt aangeboden is een
verkavelingsplan
opgesteld. De gronden zijn hierbij in vier
percelen 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.

Heeft u interesse in de villa of de percelen?
Stuur ons een mail of bel. Wij houden u graag
op de hoogte.

Conduct Vastgoed B.V. | Specialist in Exclusief Wonen
Burgemeester Ketelaarstraat 3a, 2361 AA Warmond

T: 071 301 91 21 | E: info@conductvastgoed.com | www.conductvastgoed.com

Prijzen nader te bepalen.
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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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Adverteren?
Vraag ons naar de mogelijkheden

Conduct magazine is een uitgave van Conduct 
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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 
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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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