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VOORWOORD

Hierbij ontvangt u alweer de zomereditie van ons magazine. De zomer is de ideale periode van het jaar.
Zeker voor wie aan het water woont!
Het vaarseizoen is in volle gang en dat betekent ook
de tijd van het jaar waarin de woonarken en zomerhuizen van eigenaar wisselen. Wij hebben ons in het
verlengde van exclusieve woningen gespecialiseerd in
de verkoop van deze recreatiewoningen in het Zuidhollands plassengebied en met name aan de Kagerplassen. Het is een gegeven dat deze plekjes schaars
zijn en snel van eigenaar kunnen wisselen. Met onze
hulp en expertise wordt de juiste prijs vastgesteld en
de eventuele vergunningsprocedure ingezet en geregeld. Een goede en correcte afwikkeling staat bij ons
voorop. Doordat wij zelf actief watersporters zijn kennen we zo goed als iedereen en creëren zo de juiste
sfeer om met kandidaten tot een goede zaak te komen. De aankoop van een recreatiewoning moet leuk
zijn en dat brengen wij ook over aan de opvolgende
eigenaren. “Geld moet niet rollen, maar drijven” was
een gevleugelde uitspraak van één van onze tevreden
klanten.
Voor een mooie plek aan de Kaag of aan het water
moet je bij ons kantoor zijn. Veel van onze cliënten komen hier graag voor een gesprek en een kopje koffie.
Op onze prachtige locatie bij Jachthaven Cieco 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 2019.
De bouw van de appartementen in Hof van Leede in
Warmond vordert in hoog tempo. Indien u nu langs
de haven vaart ziet u dat deze geheel vernieuwd is, en
de contouren van alle 16 appartementen te zien zijn.

De nu in aanbouw zijnde gebouwen 3 en 4 (8 appartementen) worden eind 2019/begin 2020 opgeleverd.
De kopers hiervan zullen nog even geduld moeten
hebben!
Conduct Vastgoed werkt door het hele land, en af en
toe verkopen wij prachtige objecten namens families die bijzondere panden in hun bezit hebben. Zo
verkochten wij onlangs een statig herenhuis aan het
Maarland in Brielle. Eén van de grootste grachtenpanden aldaar. Ons netwerk bracht ons bij twee internationale kopers die voor een grote beursgenoteerde
onderneming in het Rotterdamse havengebied zullen
gaan werken. Er was een mooi en representatief pand
nodig om te kunnen wonen en het transport heeft onlangs plaatsgevonden.
En voor wie nu wil slagen in het kopen van een mooie
villa: bekijk ons aanbod, we hebben weer een paar
mooie kansen in het magazine uitgelicht.
Mocht u 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 BA
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‘Wonen op hoog niveau
en met allure’

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

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

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.

NOORDWIJKERHOUT
Gooweg 15b
Riante villa op groot perceel
Vraagprijs € 2.295.000 k.k.

WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat 3
Villa met buitenzwembad aan jachthaven
Huurprijs € 4.900 per maand

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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Clinckenburgh 37, Oegstgeest

Riante villa in Oegstgeest
watersportliefhebbers opgelet!
In de kleinschalige villawijk “De Clinckenburgh”, op de grens van Oegstgeest en Warmond, ligt deze ruime vrijstaande villa met prachtig aangelegde tuin rondom. De achtertuin grenst over een breedte van ca. 30 meter aan
het water van het ‘Poelmeer’ dat in open verbinding staat met de Kagerplassen. Er is een privé aanlegsteiger
geschikt voor meerdere vaartuigen. Vanuit de tuin aan de waterzijde kijkt u op een stuk beschermd bos, hetgeen
u absolute privacy voor nu en in de toekomst garandeert. Het Poelmeer is bij uitstek geschikt om heerlijk te
zwemmen.
De woning is gelegen op een fraai perceel van bijna 1.000 m² met voldoende parkeergelegenheid op eigen
terrein en een inpandige garage van ruim 40 m2. De geluidswal aan de overkant van de straat behoort tot de
eigendom en geeft nog eens ruimte aan twee extra privé parkeerplaatsen.
Vraagprijs € 2.250.000 k.k.
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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.

OEGSTGEEST
Clinckenburgh 37
Riante villa aan vaarwater
Vraagprijs € 2.250.000 k.k.

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

WARMOND
Buitenwater 1
Riante villa met zwembad
Vraagprijs € 1.695.000 k.k.

VOORSCHOTEN
Grieglaan
Ruime vrijstaande villa
Vraagprijs € 1.650.000 k.k.

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

WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat 42B
Villa tegenover jachthaven
Vraagprijs € 1.395.000 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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Sweilandpolder 6, Warmond

Wonen aan de Kagerplassen, altijd vakantie
Prachtige vrijstaande villa aan de Kagerplassen, om te recreëren of om permanent
te wonen. Op een perceel van ruim 570 m2 ervaart u de ruimte en de rust. De villa
heeft een fraai aangelegde tuin met diverse terrassen. Er is een aanlegsteiger en
boothuis voor twee sloepen.
De woning is in 2003 ingrijpend verbouwd. De begane grond omvat een riante
woonkamer met open keuken en een grote berging. De verdieping telt vier ruime
en mooie slaapkamers, met daarboven nog een grote vliering.
De villa ligt verscholen achter de Kaagsociëteit, en heeft een directe uitvaart naar de
Kagerplassen. De jachthaven is op loopafstand.

Vraagprijs € 995.000 k.k.
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OEGSTGEEST
Pres. Kennedylaan 185
Ruime villa
Vraagprijs € 1.395.000 k.k.

OEGSTGEEST
Willemshof 3
Halfvrijstaande villa aan vaarwater
Vraagprijs € 1.245.000 k.k.

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.

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
Pieter Ghijsenlaan 24
1506 PV Zaandam

info@louterdesign.nl
www.louterdesign.nl
075 - 763 09 42

WARMOND
Sweilandpolder 6
Luxe villa aan Kagerplassen
Vraagprijs € 995.000 k.k.

DOWNLOAD ONZE BROCHURE

Wij bezorgen full-service door heel Nederland | Ook elke zondag geopend | Gratis parkeren voor de deur
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Plantage 149, Oude Wetering

Penthouse with a view

panoramisch uitzicht over het Braassemermeer
Een ruim en zeer licht appartement met gegarandeerd volledige privacy doordat dit het enige appartement op
de bovenste verdieping is. Het appartement is aan de zonzijde zowel op oosten als zuiden voorzien van ruime
terrassen met glazen windschermen, waardoor u altijd heerlijk kunt genieten van het zicht over de plas en de zon
in een beschutte omgeving.
De jachthaven met uitvaart naar de Braassem en het aangesloten Nederlandse plassengebied biedt u het gevoel
op vakantie te zijn maar dan in de luxe ambiance van uw eigen omgeving.
Het appartement maakt deel uit van een kleinschalig en rustig complex. Tevens heeft u als eigenaar de beschikking over twee parkeerplaatsen op het afgesloten parkeerterrein.
Vraagprijs € 895.000 k.k.
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Een eigen bioscoop bij u thuis...
Bioscoopervaring gaat om BEELD, maar
nog véél meer om GELUID. Wie thuis een
ideale filmervaring wil, bouwt een eigen
thuis bioscoop en let daarbij vooral op het
geluid. Tegenwoordig komt dit echt van
álle kanten: links, rechts, midden, achter,
voor en zelfs van boven! Met een thuis
bioscoop vermijd je overvolle bioscoop
zalen en geroezemoes. Heerlijk! Dim de
lichten, nestel je lekker in je stoel en geniet
van het ultieme bioscoop gevoel.

O

p de Voorstraat 65 in
Katwijk aan Zee is een boel
te beleven. Naast het
complete Bang & Olufsen program
ma in beeld en geluid is er namelijk
een betaalbare thuisbioscoop bij
gekomen. Wist u dat u in een ruimte
van 4 bij 5 meter een eigen thuis
bioscoop kunt realiseren, inclusief
2 tot 10 bioscoopstoelen,
akoestische plafond en wanden, een
beeldformaat van ruime afmetingen
in 4K Ultra High Definition, en dit
alles met een schitterend Dolby
Atmos Surround geluid. Natuurlijk
alles op 1 afstandsbediening,
waarmee u ook de verlichting kunt

regelen. Dit kan ook in een kleinere
of grotere ruimte gerealiseerd
worden. Gewoon maatwerk.
Vanaf 3 bij 4 meter al spectaculair!
DEMONSTRATIE
Bij Bang & Olufsen Brussee in
kunt u zelf aanschouwen en ervaren
hoe dit is. Hier staan twee huis
bioscopen demonstratie klaar op u
te wachten, zodat u de ruimte kunt
‘beleven’. Want met Netflix, Apple
TV en YouTube hebben we de hele
wereld in huis, van de spannendste
series en nieuwste bioscoopfilms,
tot schitterende natuurfilms die zeer
natuurgetrouw op het grote scherm

tot leven komen. Voeg daarbij het
levensechte geluid en ja, daar wordt
u oprecht blij van.
HOE WERKT HET PRECIES ?
U komt naar de winkel in Katwijk,
alwaar wij u graag ontvangen.
Vervolgens krijgt u een indruk van
de mogelijkheden en praten we
verder onder het genot van een
kop thee of koffie. Of met een bakje
popcorn in één van de cinema’s.
Vervolgens maken we een afspraak
bij u thuis, kijken we naar de geschik
te ruimte en ontvangt u een volledig
uitgewerkte offerte, waar alles in zit
: TurnKey met een mooi woord.

Kant en Klaar in gewoon Nederlands.
Want we nemen u dan ook graag
álles uit handen. U zult versteld staan
de van de mogelijkheden en écht,
het is eenvoudiger, voordeliger en
dichterbij dan u denkt!
Mogen wij u begroeten ?
Hartelijke groet,
Namens het team,
Jobs Brussee
BANG & OLUFSEN BRUSSEE
Voorstraat 65, Katwijk
Telefoon 071 – 402 84 14
www.brussee.eu
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OUDE WETERING
Plantage 149
Penthouse with a view
Vraagprijs € 895.000 k.k.

LEIDEN
Apothekersdijk 21
Prachtige stadswoning in centrum
Vraagprijs € 849.000 k.k.

ZOETERMEER
Schansbaan 102
Prachtig appartement
Vraagprijs € 695.000 k.k.
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WARMOND
Kagerplassen
Woonboot ‘Arendsnest’
Vraagprijs € 375.000
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WARMOND
Kagerplassen
Woonboot De Luwte

VE

RIJPWETERING
Kagerplassen
Dubbeldekswoonboot ‘Het Waternest’
Vraagprijs € 485.000

WARMOND
Kagerplassen
Woonboot Karekiet
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ROELOFARENDSVEEN
Fransche Brug 27
Luxe villa aan vaarwater
Vraagprijs € 839.000 k.k.
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BRIELLE
Maarland Noordzijde 38
Statig grachtenpand (Rijksmonument)

H
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ZOETERMEER
Schansbaan 134
Luxe appartement in Villa Benthuizerplas
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WARMOND
Norremeerstraat 5
Geschakelde villa aan het water
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WARMOND
Kagerplassen
Woonboot ‘t Vinkje

COLUMN

Woningmarkt
piekt in 2019

I N T E R I O R D E S I G N & M O R E

Door: ir. Kim ten Kley-Keeris MRE BA

De woningmarkt heeft zijn hoogtepunt bereikt. Hiermee komt de
woningmarkt in rustiger vaarwater terecht en lijkt er een einde
gekomen te zijn aan een periode van extreme prijsstijgingen.
De economische groei en de lage rente hebben de
koopwoningmarkt de afgelopen jaren een enorme
impuls gegeven. Het aantal woningverkopen is sterk
gestegen en de prijsstijgingen waren fors.
Ook 2019 zal een goed jaar zijn voor de woningmarkt.
De koopprijzen blijven stijgen, al worden de periodieke stijgingen minder. Recente cijfers laten zien dat het
aantal kooptransacties iets afneemt en de gemiddelde
verkooptijd van bestaande woningen is toegenomen.
In de markt wordt aangenomen dat de maximale prijsniveaus die men wil en kan betalen bereikt zijn. Deze
ontwikkeling is in lijn met andere economische factoren. Het consumentenvertrouwen en de economische
groei nemen ook enigszins af. De marktomstandigheden blijven voorlopig echter goed.
De vraag die zich voordoet, is of de prijzen van woningen ook weer zullen dalen? Voorlopig niet. Hier zijn
twee redenen voor.
Allereerst is daar de lage rente. De hypotheekrente is
nog steeds historisch laag en er wordt verwacht dat
deze laag blijft. De betaalbaarheid voor een woning is
daardoor goed en dat steunt het prijsniveau.
De andere reden is de aanhoudend sterke vraag
naar woningen in combinatie met de achterblijvende
nieuwbouw. De bouwproductie blijft achter door de
hoge grondkosten, hoge bouwkosten en een tekort
aan geschikte bouwlocaties.
De forse prijsstijgingen van woningen de afgelopen
jaren hebben er voor gezorgd dat het aantal miljoe-

nenbuurten sterk is toegenomen. Momenteel zijn er
53 buurten in Nederland waarin het merendeel van
de woningen meer dan een miljoen euro waard is. In
2014 was dit in slechts negen buurten het geval (bron:
Calcasa). Het aantal buurten met meer dan 75% aan
miljoenenwoningen is in dezelfde periode verviervoudigd van 4 naar 15. Van de tien snelst groeiende miljoenenbuurten liggen er zeven in Amsterdam. In onze
regio is de wijk Rhijngeest in Oegstgeest een nieuwe
miljoenenbuurt.
Nederland telt nu meer dan 53 duizend miljoenenwoningen. Dat is een toename van 34% ten opzichte
van 2017. De meeste miljoenenwoningen staan in de
regio Amsterdam, en dan met name in de hoofdstad
zelf. De duurste straat van Nederland lag vorig jaar
opnieuw in Wassenaar: de Konijnenlaan, waar een woning gemiddeld 2,5 miljoen euro waard is.
Ondanks het fors toegenomen aantal verhuizingen
van de afgelopen jaren, overweegt een groot deel van
de bevolking nog steeds de aankoop van een nieuwe
woning. Onderzoek door het Ministerie van Binnenlandse Zaken toont aan dat bijna een kwart van de
huishoudens misschien wil verhuizen. De ‘harde’ verhuisgeneigdheid (huishoudens die beslist willen verhuizen of al een woning hebben gevonden) bedraagt
9%, waarvan 60% zich richt op de koopsector.
Wij zien nog volop werk aan de winkel. Heeft u ook
een verhuiswens? Neem contact met ons op, we helpen u graag!
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Kunt u als
ondernemer wel
een financiële
ontzorger
gebruiken?

ADVERTENTIE

Maak kennis met onze
specialisten voor zakelijk en privé

U wilt als ondernemer vrijuit ondernemen. Bezig zijn met de
bedrijfsstrategie, investeringen of uitbreidingsplannen.
Waar uw ondernemersfocus ook ligt: zorg er voor dat zakelijk
en privé in balans zijn. Zodat u nu en later voldoende vermogen
en inkomen heeft.
Rozemarijn van Rooijen en Wouter Keulers zijn onze ontzorgers
voor de ondernemer privé. Zij helpen u de balans te vinden. Dit
begint met een gesprek over uw ambities en wensen. Waarin het
gaat over uw pensioen, uw woonwensen en wellicht op termijn
bedrijfsoverdracht. Daarna zijn zij aan zet om een plan te maken
dat past bij de financiële toekomst die u wenst. Een plan dat u
vertrouwen en zekerheid gaat geven. En de ruimte biedt om
focus te blijven houden op het ondernemen.
Wij hoeven u niet uit te leggen hoe fijn het is om uw bank
dichtbij te hebben. Met adviseurs die u persoonlijk kent. Bel
Rozemarijn (06 – 29172230) of Wouter (06-10171641) voor een
afspraak als eerste stap naar het financiële plan dat zorgt voor rust.
Dit kan bij ons de bank, bij u op de zaak of thuis. Of tijdens een
rondje golf op het prachtige Tespelduyn.

Rabobank.nl/bollenstreek
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WAAR WIJ WAREN
WARMOND De opening van het watersportseizoen
bij jachthaven Fort Marina was dit jaar bijzonder feestelijk. Het viel namelijk samen met de opening van
het nieuwe havenkantoor.

KAGERPLASSEN Als kersverse jollenzeiler voer Jan Willem in
het Pinksterweekend de plassen over. Ultiem genieten!

KAGERPLASSEN De opening van het watersportseizoen
werd ook traditioneel gevierd bij de Jeneverboom aan de
Kagerplassen. Met onze relaties van de regionale Rabobank
voeren wij onder het genot van een hapje en een drankje
naar dit evenement.
OEGSTGEEST De lancering van XXL Magazine nummer
6 werd gehouden in het koetshuis van het schitterende
Kasteel Poelgeest. Voor entertainment was gezorgd en
het was een gezellige bijeenkomst.
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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 vastgoedsector.
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
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anderen
Vormgeving
Vastgoedstudio
Contactgegevens redactie
info@conductvastgoed.com | 071-3019121

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

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:
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