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Ook hebben we dit kwartaal het wereldrecord woon-
boot verkopen gevestigd. Precies 72 uur zat er tussen 
de opdrachtverlening en de verkoop. De buurman die 
dit zag gebeuren heeft onmiddellijk zijn woonschip 
ook bij ons kantoor in de verkoop gezet. Waarschijnlijk 
is deze al weer verkocht op het moment dat u dit leest. 
Deze schepen liggen op een prominente en gewilde 
plek tegenover de Kaagsociëteit.

We stonden ook weer enige malen in de bladen zo-
als Residence, Leven en de Quote. De mooiste ob-
jecten plaatsen wij graag in deze magazines en met 
succes. Vanuit het gehele land worden wij benaderd. 
Wij hebben recent een nieuwe advertentielijn laten 
ontwerpen. Links ziet u hiervan een voorbeeld, dat u 
ongetwijfeld op nog meer plaatsen zult tegenkomen. 

Mocht u koop- of verkoopplannen hebben, nodigt u 
ons dan uit voor een vrijblijvend gesprek. Wij advise-
ren u graag over onze manier van werken. Onze aan-
pak heeft zich bewezen, en de opdrachtgevers die u 
voorgingen zijn zeer positief over deze werkwijze. 

Wij hopen u snel te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
Conduct Vastgoed B.V.

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

Spring is in the air. 

Het voorjaar zit in de lucht. 

Wij bereiden ons al voor op het voorjaar en natuur-
lijk het watersportseizoen dat daarmee samen gaat.  
Door onze vestigingslocatie bij de jachthaven zien wij 
de booteigenaren hun schepen weer klaar maken voor 
het seizoen. Een jaarlijks terugkerend ritueel hetgeen 
wij van achter onze buro’s kunnen gadeslaan. Altijd ge-
zellig als men even langs komt voor een praatje en een 
kopje koffie. Dit is tevens een goede periode om uw 
huis aan te bieden in de markt en zo net voor de zomer 
verkocht te hebben. 

Zoekers hebben hier naar uitgekeken en velen heb-
ben hun vraag al een tijdje uitstaan. Wij weten dus wie 
er willen kopen en in welke prijsklasse. Tevens zijn wij 
goed op de hoogte van de achtergronden van deze 
mensen. Daar hebben we veel tijd en energie in ge- 
ïnvesteerd om een goede relatie met deze groep op 
te bouwen. U kunt als verkoper dus verwachten dat 
wij weten wie er bij u over de vloer komt. Zeker in de 
hogere prijsklasse een goed gevoel. 

De afgelopen periode verkochten wij veel objecten. 
We nemen een huis in verkoop en binnen een week 
hebben we alles duidelijk in kaart gebracht. De aan-
bieding is dan gereed en de eerste bij ons bekende 
zoekers zijn ingelicht. Hieruit volgen dan bezichtigin-
gen en soms ook direct een voorstel hetgeen verko-
pers past. Een behoorlijk aantal van de verkooptrajec-
ten zijn erg kort geweest en boden direct resultaat. Wij 
kunnen door onze kleine organisatie snel werken en 
veelal met succes. 

VOORWOORD
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OEGSTGEEST
Haarlemmertrekvaart 34

Perceel aan vaarwater - 13.137 m2

Vraagprijs € 5.000.000 k.k.
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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

SASSENHEIM
Wilhelminalaan 13

Het Oude Koningshuys
Vraagprijs € 4.750.000 k.k.

WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat 15m
Penthouse 245 m2 in Hof van Leede

Vraagprijs € 2.940.000 k.k.

WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat 3

Villa met buitenzwembad aan jachthaven
Huurprijs € 4.900 per maand

NOORDWIJKERHOUT
Gooweg 15b

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

http://www.conductvastgoed.com/products/kopie/
https://www.conductvastgoed.com/products/bergenlaan-9a-wassenaar/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/products/wilhelminalaan-13-sassenheim/#tab-omschrijving
http://www.conductvastgoed.com/products/villa-beukenrode-sassenheim/
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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Riante vrijstaande villa 
in Noordwijkerhout
Aan de rand van Noordwijkerhout, prominent verhoogd op een terp ligt deze royale 
villa met inpandige garage, grote en fraai aangelegde tuin rondom met tuinhuis, 
eigen haven en verschillende hardstenen terrassen en vijver, parkeergelegenheid op 
eigen terrein voor meerdere auto’s. 

De villa is onder architectuur van Ben van Egmond ontworpen en in 2012 gebouwd 
met tal van hoogwaardige materialen en ligt op een perceel eigen grond en water 
van circa 2.330 m², heeft een inhoud van ca 1.200 m³ een een totaal gebruiksopper-
vlak van ca. 345 m². 

De locatie is uniek: midden in de bollenvelden, met uitvaart naar het Zuid Hollands 
plassengebied, geschikt voor een sloep tot een lengte van ca 8 meter. Het gezellige 
Noordwijk, de zee en de duinen zijn op fietsafstand.

Vraagprijs € 2.295.000 k.k.

Gooweg 15 Noordwijkerhout

EXCLUSIEF AANBOD UITGELICHT
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HOOGMADE
Vlietpark 8

Moderne villa aan vaarwater
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.

van Ruud Aanhane
dicht bij geluk

VOORSCHOTEN
Grieglaan

Ruime vrijstaande villa
Vraagprijs € 1.650.000 k.k.

OEGSTGEEST
Pres. Kennedylaan 185

Ruime villa 
Vraagprijs € 1.395.000 k.k.

OEGSTGEEST
Willemshof 3

Halfvrijstaande villa aan vaarwater
Vraagprijs € 1.395.000 k.k.

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/grieglaan-voorschoten/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/products/president-kennedylaan-185-oegstgeest/
https://www.conductvastgoed.com/products/willemshof-3-oegstgeest/#tab-omschrijving
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Kosten noch moeite zijn gespaard om hier een droomhuis te creëren. De woning, met bouwjaar 1986, is in 
2014 grondig verbouwd en uitgebouwd. Het resultaat mag er zijn: een prachtige lichte villa met grote open 
leefruimten, gericht op het uitzicht over het water. 

Voor wie de hoogste eisen stelt aan een ruime villa en een absoluut gereed en modern huis wil bewonen met 
de allerbeste materiaalkeuze is dit de uitgelezen kans. Dit huis is tot in de perfectie gereed en klaar voor de toe-
komst. Ideaal voor een gezin met kinderen, of voor kantoor aan huis. U kunt uw sloep aanmeren aan uw eigen 
steiger en u vaart zo de Kagerplassen op. 

Vraagprijs € 1.395.000 k.k.

Wonen aan het water
Altijd een vakantiegevoel 

in deze moderne design villa

Willemshof 3 Oegstgeest
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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.

DOWNLOAD ONZE BROCHURE

LEIDEN
Apothekersdijk 21

Prachtige stadswoning in centrum
Vraagprijs € 849.000 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, Mobliberica, Moome, 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 

EXCLUSIEF AANBOD

ROELOFARENDSVEEN
Fransche Brug 27

Luxe villa aan vaarwater
Vraagprijs € 875.000 k.k.

OUDE WETERING
Plantage 149

Penthouse with a view
Vraagprijs € 845.000 k.k.

http://www.conductvastgoed.com/products/4-villas-aan-water-oegstgeest/
http://www.conductvastgoed.com/products/historische-dorpsboerderij-voorschoten/
https://www.conductvastgoed.com/wp-content/uploads/2017/12/20190304-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/fransche-brug-27-roelofarendsveen/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/products/penthouse-zicht-braassemermeer/#tab-omschrijving
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Op een unieke locatie met schitterend, vrij uitzicht naar meerdere richtingen, ligt dit luxueuze 6-kamer 
appartement op de eerste woonlaag met twee ruime terrassen die een prachtig uitzicht bieden over de 
Benthuizerplas.  

De verrassend ruime en doordacht ingedeelde woning is uitgevoerd met een grote, zonnige woonkamer met 
aparte eet-/zitkamer van tezamen circa 95 m2, een riante woonkeuken met inbouwapparatuur, drie ruime slaapka-
mers, een ruime kleedkamer, twee moderne badkamers en een inpandige berging. Bij het appartement behoort 
een dubbele parkeerplaats in de afgesloten parkeergarage en een gemeenschappelijk zwembad met fitness op 
de bovenste verdieping.

Vraagprijs € 695.000 k.k.

Wonen aan de Benthuizerplas
Luxe appartement in Zoetermeer

Schansbaan 102, Zoetermeer

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

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

ZOETERMEER
Schansbaan 102

Prachtig appartement
Vraagprijs € 695.000 k.k.

WARMOND
Kagerplassen

Woonark t.o. de Kaagsociëteit
Vraagprijs € 475.000

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-102-zoetermeer/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/products/recreatieark-003-kaagsocieteit/#tab-omschrijving
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Het verkoopklaar 
maken van uw woning
Door: ir. Kim ten Kley-Keeris MRE BA

Als woningeigenaar met een verhuiswens wilt u 
uw woning verkopen tegen een zo hoog mogelijke 
prijs, binnen een zo kort mogelijke tijdspanne. Het 
moet er daarom zo aantrekkelijk mogelijk uitzien. 
Wat u daar zelf aan kunt doen? Een heleboel.

Verkoopstyling
Smaken verschillen. Het is daarom onmogelijk uw 
woning zo in te richten dat alle potentiële kopers het 
prachtig vinden. Verkoopstyling is daarom niet zozeer 
gericht op het smaakvol inrichten, maar meer op het 
neutraal maken van het interieur. De aandacht van 
potentiële kopers moet uitgaan naar het huis en niet 
naar de inrichting. Door eenvoudige ingrepen wordt 
uw huis voor een zo breed mogelijk publiek aantrek-
kelijk gemaakt. 

Less is more
Mensen vinden het over het algemeen moeilijk om 
door de inrichting van een ander heen te kijken en zich 
voor te stellen hoe hun eigen meubilair in de woning 
zou staan. Haal daarom zoveel mogelijk overbodige 
spullen weg. ‘Less is more’ is een bekend gezegde. 
Misschien oogt het voor u dan wat leeg en minder ge-
zellig, maar het verkoopt beter. Wanneer er minder 
meubels in een ruimte staan geeft dat bovendien ook 
een ruimtelijk effect. De kamer lijkt al gauw groter.

Verwijder persoonlijke zaken
Om dezelfde reden dient men terughoudend te zijn 
met een veelheid aan persoonlijke spullen in de wo-
ning. Muren vol familiefoto’s en kasten vol vakan-
tiesouvenirs voeden ongetwijfeld de nieuwsgierigheid 
van bezoekers, maar leiden af van het doel waar de 
koper voor komt. De koper moet het gevoel krijgen 
dat hij zich er al ziet wonen, in plaats van het gevoel 
dat hij in het huis van een ander rondloopt. 

Gebruik neutrale kleuren
Een ander belangrijk aspect bij styling van uw woning 
is kleurgebruik. Ook hier geldt het advies voor een zo 
neutraal mogelijke samenstelling. Over het algemeen 
zijn wittinten het meest rustig voor wanden en pla-
fonds. Om het niet te kil te maken, wordt vaak geko-
zen voor een tint die net iets romiger is dan spierwit. 
Doordat de wittinten op de wanden de ruimten licht 
maken, lijken deze bovendien groter. 
Met enige regelmaat zien we kinderkamers in de 
meest exotische kleuren, terwijl de kinderen al jaren 
het huis uit zijn. Het verdient aanbeveling deze kamers 
te schilderen. Daarbij neemt u de koper werk uit han-
den waar hij mogelijk tegenop ziet. 

Geef ruimten een functie
Naast neutraliteit is ook functionaliteit een aandachts-
punt. Een ruimte die geen functie lijkt te hebben is 
voor een koper minder waard dan een slaapkamer, 
studeerkamer of hobbyruimte. Heeft u dus een leeg-
staande zolder of ruimte die niet gebruikt wordt, be-
kijk dan of deze ruimte een bestemming kan krijgen. 
Wanneer u de ruimte inricht met een bed of bureau, 
dan heeft de kamer een functie en vergroot het de 
leefruimte van het huis. 

Repareer kleine gebreken
Mensen willen graag een woning kopen die ‘af’ is. Een 
woning waar veel aan moet gebeuren wordt vaak ge-
zien als een risico, in plaats van een kans. Veel kopers 
hebben daarom de voorkeur voor een woning waar ze 
zo in kunnen. Kleine gebreken die in het oog springen 
leiden af van het grotere geheel, namelijk de presen-
tatie van uw woning. De eerste indruk is bij de koper 
belangrijk. Bovendien zult u de indruk wekken dat u 
zorgvuldig bent omgegaan met uw bezit.  Daarbij kun-
nen gebreken in een later stadium gebruikt worden 
om de verkoopprijs naar beneden bij te stellen. 

Vergeet het exterieur niet
Ook het exterieur kan styling gebruiken. Feitelijk gel-
den hierbij dezelfde principes als bij het interieur. Less 
is more en houd het neutraal. Dus liever geen kinder-
speelgoed en andere attributen in uw tuin. Niet ieder-
een vindt die leuk. Probeer uw tuin te presenteren als 
een prettige verblijfsruimte. U kunt het gezellig maken 
door het tuinmeubilair aan te kleden met kussens en 

een parasol. Verwijder de groene aanslag op het ter-
ras en plaats wat potten met bloeiende planten. 

Richt ook een leegstaand huis in
Indien uw woning al leeg staat omdat u verhuisd bent, 
is het verstandig toch op zijn minst het hoognodige 
meubilair te plaatsen. Een ingerichte woning verkoopt 
gemakkelijker dan een leegstaande woning. Enerzijds 
omdat een lege ruimte kleiner lijkt dan een ingerich-
te ruimte, anderzijds omdat mensen zich moeilijk een 
voorstelling kunnen maken van waar meubelstukken 
het beste geplaatst kunnen worden. Indien u geen 
meubels hiervoor heeft, kunt u deze ook huren. 

U ziet, de ingrepen om uw woning optimaal te pre-
senteren zijn vrij eenvoudig. Ziet u dit toch niet zitten? 
Dan kunt u natuurlijk ook een stylist inschakelen. Dit 
vergt enige investering, maar kan er wel voor zorgen 
dat u uw huis sneller en tegen een hogere prijs ver-
koopt. Wij adviseren u graag om tot een zo optimaal 
mogelijke verkoop te komen.

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

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

van nieuw aanbod

AERDENHOUT
Boekenroodeweg 85

Statig landhuis op ruim 13.000 m2 grond

ZOETERMEER
Schansbaan 134

Luxe appartement in Villa Benthuizerplas

WARMOND
Kagerplassen

Woonboot De Luwte

VERKOCHT

VERKOCHT

WARMOND
Kagerplassen

Woonboot ‘t Vinkje

VERKOCHT

WARMOND
Vennemeerstraat 4

Geschakelde villa aan De Leede

VERKOCHT

WARMOND
Vennemeerstraat 8

Geschakelde villa aan De Leede

VERKOCHT

WARMOND
Norremeerstraat 5

Geschakelde villa aan het water

VERKOCHT

BRIELLE
Maarland Noordzijde 38

Statig grachtenpand (Rijksmonument)

VERKOCHT o.v.

WARMOND
Dieperpoelkade 7

Geschakelde villa aan het water

VERKOCHT

SASSENHEIM
Hoofdstraat 63

Villa met omringende tuinen

VERKOCHT

VERKOCHT
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‘Wonen op hoog niveau
met allure’

Stel u bent op zoek naar een plek aan het water, maar dan met weinig onderhoud en andersoortige 
zorgen. U wilt een plek waar u zich thuis voelt tussen gelijkgestemden. U wilt de deur achter u dicht 
kunnen trekken wanneer u op reis gaat, en thuiskomen wanneer het u uit komt. Een goed glas wijn 

op het terras in de zon met zicht over de plassen. Dat kan nu nog eenmalig in een riant appartement 
deel uitmakende van Hof van Leede, direct aan de Kagerplassen. Wonen op niveau met alle 

voorzieningen die u zich maar kunt wensen. 

Maak een afspraak en bel Jan Willem ten Kley en ir. Kim ten Kley-Keeris MRE BA
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Recreatiewoningen 
& woonboten

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 
Kaagsociëteit, in de Zijp en de Koppoel. 

Voor wie interesse heeft in de aankoop van een woon-
boot, houd onze website in de gaten. We hebben er 
nu nog drie te koop.



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 € 825.000

Nieuwe prijs
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PORTUGAL
Monte Rei, Algarve

Individual villas

Prijs grond vanaf € 670.000 k.k.

PORTUGAL
Monte Rei, Algarve

Linked villas

Vraagprijs vanaf € 1.250.000 k.k.

PORTUGAL
Monte Rei, Algarve
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/


Burgemeester Ketelaarstraat 19a
2361 AA Warmond

+31 (0) 71 301 92 05
info@fortmarina.nl
www.fortmarina.nl

@FORTMARINABV

@FORT_MARINA_WARMOND

inflatables

OFFICIËLE OPENING
ZATERDAG 13 APRIL TUSSEN 13:00 EN 18:00 UUR

JACHTHAVEN | BOTEN | MOTOREN | WINTERSTALLING
WWW.FORTMARINA.NL

VERSCHENEN IN LEVEN! MAGAZINE

Idealiter kopen we ons huis op het dieptepunt van de markt en 
verkopen we weer op het hoogtepunt. Helaas gaat het in de praktijk 
meestal anders... 

Met de grote financiële crisis nog in het achterhoofd, moeten we 
constateren dat tussen 2009 en 2013 de prijzen laag waren, maar het 
aantal woningverkopen ook. Mensen hebben dus niet massaal 
geprofiteerd door goedkoop te kopen. Vanaf 2014 is de vraag naar 
woningen weer toegenomen en zijn de prijzen gestegen. Inmiddels al 
met meer dan 30%. Toch is de vraag nog steeds groot. 
Het ‘buy low and sell high’ principe lijkt voor de 
woonconsument niet op te gaan. 

Dat is goed verklaarbaar. De koop van 
een woonhuis laat zich nu eenmaal niet 
eenvoudig plannen. Het besluit om 
een woning te kopen wordt meest-
al niet bepaald door de economi-
sche marktsituatie, maar door 
persoonlijke omstandigheden. U 
gaat samenwonen, of juist schei-
den. Misschien heeft u een baan 
geaccepteerd in een andere regio. 
Er zijn talloze redenen waarom men-
sen een woning willen (ver)kopen. 

Maar doen we er verstandig aan om een 
huis te kopen nu de prijzen zo hoog zijn? De 
woningprijzen stijgen sneller dan de 
huishoudinkomens. Zitten we niet in een bubbel? 

Of het hoogtepunt bereikt is, is meestal pas achteraf vast te stellen, 
maar voorlopig lijkt het er niet op. Ook van een bubbel is geen sprake. 
De hoogte van de huizenprijzen is namelijk nog fundamenteel te 
verklaren. 

De vraag naar koopwoningen blijft groot: het aantal huishoudens blijft 
stijgen en het aantal nieuwbouwwoningen blijft hierbij achter. Door de 
grote aantallen woningverkopen is het aanbod aan bestaande woningen 
de laatste jaren sterk gedaald. De verwachting is dat dit verder blijft 

FOTOGRAFIE RICHARD SMIT

T O  B U Y 
   O R  N O T 
T O  B U Y
Wie nu een huis koopt, moet diep in de buidel tasten. Koopwoningen 
waren nog nooit zo duur. Is het dus wel slim om nu een huis te kopen?

dalen, zeker in de Randstad. Daarbij is de betaalbaarheid van de woning 
nog steeds goed omdat de hypotheekrente zeer laag is. Dit houdt de 
maandelijkse lasten van woningbezit binnen de perken. 

De stijgende woningprijzen hebben wel invloed op de financierbaarheid. 
Doordat deze bepaald wordt door het huishoudinkomen, dat minder snel 
toeneemt dan de woningprijzen, betekent dit dat de financierbaarheid 
van woningen afneemt. Koopsommen in de lagere prijsklasse stijgen 
hierdoor het hardst.

Het is de combinatie van de lage rente en de 
aanhoudende krapte van het woningaanbod die 

leidt tot fundamenteel hogere woningprijzen. 
De verwachting is dat ook de komende 

jaren de prijzen verder zullen stijgen, 
maar minder extreem dan de 
afgelopen jaren, namelijk zo’n 4 – 6% 
per jaar. 

Verder vooruit kijken is lastig en je 
koopt een huis niet voor één of 
twee jaar. Een toekomstige daling 
van de prijzen kan dan ook nooit 
worden uitgesloten. Maar wat 

gebeurt er dan? Dan gebeurt er niets 
zolang u de hypotheek maar betaalt. En 

als u nu een woning koopt, zal u 
maandelijks op de hypotheek moeten 

aflossen, hetgeen voor een buffer zorgt indien 
u toch in een slechte tijd zal moeten verkopen.

Er lijkt echter geen directe reden tot zorg. De woningmarkt lijkt niet 
ongezond nu. Wanneer u een te koop aangeboden woning vindt die aan 
uw ideaalbeeld voldoet, weerhoudt u zich er dan niet van om tot koop 
over te gaan. Men kan naar een huis kijken als een investering, maar het 
is uiteindelijk een consumptiegoed. Turn your house into a home, geniet 
van het bezit en ben er gelukkig.

ir. Kim ten Kley MRE BA is directeur van Conduct Vastgoed, makelaar in 
exclusieve woningen. conductvastgoed.com   T (071) 301 9121

COLUMN KIM TEN KLEY

003 LEVEN!
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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 bericht 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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