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Conduct Vastgoed breidt uit naar Wassenaar
Makelaarskantoor Conduct Vastgoed Exclusief Wonen opent een nieuwe vestiging in het centrum
van Wassenaar. In aanvulling op het kantoor in Warmond heeft de organisatie met ingang van heden
een kantoor aan de Langstraat 21. De opening van het regiokantoor is onderdeel van het
middellange termijnplan van Conduct Vastgoed voor Nederland.

Weten wat er speelt op lokaal niveau
“Om in nauw contact te staan met onze klanten, willen we een sterke lokale aanwezigheid hebben in
de verschillende regio’s waar we actief zijn,” zegt ir. Kim ten Kley MRE BA, algemeen directeur van
Conduct Vastgoed. “We willen het proces van verkoop voor onze cliënten zo comfortabel mogelijk
maken. In een vertrouwde setting brengen we de juiste partijen bij elkaar. Persoonlijk en
confidentieel. We weten wat er speelt, zowel lokaal als landelijk.”
Ten Kley: “Ons andere kantoor in Warmond is gelegen aan de jachthaven in deze
watersportgemeente, alwaar tout Wassenaar en Den Haag elkaar graag treffen. Telkens vroeg men
ons waarom wij nog niet in Wassenaar of Den Haag waren neergestreken. Dat moment is nu daar.
En ook hier richten wij ons alleen op het hoge segment.”
De lokale vestiging wordt aangestuurd door de directie zelf en er is ruimte voor nieuw jong
makelaarstalent. Vooralsnog werken wij echter met ons huidige team en houden het binnen de
familie. Korte lijnen en altijd direct bereikbaar. Het heeft zich bewezen dat men dit kan waarderen.
Per vestiging moeten op den duur zo’n twee tot drie medewerkers komen te werken. Conduct
Vastgoed is inmiddels gestart met het werven van werknemers om de verschillende locaties te
bemannen. Dit biedt dan de gelegenheid tot verdere uitbreiding naar meer vestigingen.

Opening
Door de Corona-omstandigheden is er geen officiële opening. We zijn vandaag gewoon gestart.
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