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Op de cover van deze editie prijkt een hele bijzonde-
re villa, gelegen aan de Konijnenlaan in Wassenaar. 
Deze villa is al meer dan 80 jaar in bezit van één en 
dezelfde familie. Een buitenkans dus!
Maar er is meer moois in ons huidige aanbod. Kijkt u 
zelf maar. 

Wat zijn uw woonwensen voor de toekomst? Wij gaan 
graag met u in gesprek over uw plannen en idealen. 
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend ge-
sprek. Wij lichten graag onze werkwijze toe.  
Wij onderscheiden ons door onze persoonlijke aan-
pak, exclusieve manier van presenteren en landelijke 
marketing. Wellicht mogen wij ook u helpen om uw 
woonwensen te realiseren. 

Met vriendelijke groet,
Conduct Vastgoed B.V.

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

Conduct breidt uit. 

Afgelopen maanden werd ons vaak gevraagd waarom 
zitten jullie eigenlijk niet in Wassenaar? Een kantoor 
dat landelijk en internationaal zulke mooie woningen 
verkoopt zou men toch zeker in Wassenaar verwach-
ten. Na een kort marktonderzoek en wat locatie-
scouting vonden we een representatieve locatie in 
de Langstraat alwaar we nu alweer een paar weken 
gevestigd zijn. Wat een prachtige omgeving is het en 
wat zijn de mensen vriendelijk en behulpzaam naar 
elkaar toe. Een goede zet ons hier te vestigen vonden 
wij.  Nu hebben we dus twee kantoren: op een leuke  
centrumlocatie in Wassenaar, aan de Langstraat 21, 
en ons voor velen vertrouwde kantoor aan de jachtha-
ven “Cieco” in Warmond.

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. We willen 
het proces van verkoop voor onze cliënten zo com-
fortabel 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. Onze klanten uit Wassenaar, Den Haag, 
Voorschoten, Scheveningen en omstreken kunnen 
dus nu ook bij ons terecht in Wassenaar.
Door de Corona-omstandigheden is er geen officiële 
opening geweest. We zijn gewoon gestart. U bent 
van harte welkom om langs te komen. De koffie staat 
klaar.

VOORWOORD

Kantoor Conduct, Langstraat 21 Wassenaar
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EXCLUSIEF AANBOD

OEGSTGEEST
Haarlemmertrekvaart 34

Perceel aan vaarwater - 13.137 m2

Vraagprijs € 5.000.000 k.k.
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WASSENAAR
Van Bergenlaan 9A

Vrijstaande villa aan duinlandschap
Prijs op aanvraag

SASSENHEIM
Wilhelminalaan 13

Het Oude Koningshuys
Vraagprijs € 4.750.000 k.k.

WASSENAAR
Konijnenlaan 6

Landhuis ‘Sprokkelhoeve’
Vraagprijs € 2.750.000 k.k.

WARMOND
Herenweg 96

Charmant landhuis op 2.500 m2 grond
Vraagprijs € 2.495.000 k.k.

Wasbeekerlaan 59 . 2171 AE . Sassenheim
tortuworld.com

EXPLORE A WORLD OF INSPIRATION, FASCINATION AND LUXURY. 
VISIT 1200 M² OF EXCLUSIVE DESIGN BRANDS.

Tortu-Advertentie-1/1 FEB20 XXL.indd   1 05-02-20   16:11

DOWNLOAD ONZE BROCHURE

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
https://www.conductvastgoed.com/products/landhuis-sprokkelhoeve-wassenaar/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/products/herenweg-96-warmond/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/wp-content/uploads/2020/05/20200501-Corporate-brochure_web.pdf
https://www.conductvastgoed.com/wp-content/uploads/2020/05/20200501-Corporate-brochure_web.pdf
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Stijlvol landhuis 

‘Sprokkelhoeve’
Al sinds 1938 is deze villa in eigendom van dezelfde familie. Maar nu, na meer dan 80 jaar, wordt 
er een nieuwe eigenaar gezocht. Een unieke kans dus om deze stijlvolle villa aan de mooiste laan 
van Wassenaar te verwerven. 

De woning is aantrekkelijk gepositioneerd op een prachtig perceel van bijna 2.900 m² met opti-
male bezonning. Rondom de woning bevinden zich twee overdekte terrassen. Aan de entreezijde 
is er parkeergelegenheid voor meerdere auto’s op de oprit als ook in een carport en een vrijstaan-
de garage. De woning heeft een woonoppervlak van 345 m2 en een inhoud  van 1.680 m3. Ideaal 
voor een groot gezin. Originele detaillering is volop aanwezig en kenmerkt de architectuur zowel 
extern als intern. De villa is technisch in zeer goede staat en heeft een nieuw dak. Tevens is de 
woning verduurzaamd door het aanbrengen van isolatie, warmtepomp en zonnepanelen.

Vraagprijs € 2.750.000 k.k.

Konijnenlaan 6, Wassenaar
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FOTOGRAFIE PASCALE VAN REIJN

ByGigi voor een persoonlijke aanpak en professionele vastgoedpresentatie

VASTGOEDPRESENTATIE BYGIGI

Heb je ook te weinig tijd om de presentatie van
je huis wat in de verkoop gaat te regelen?

ByGigi neemt dit voor jou fullservice uit handen.
Voor huizen en appartementen vanaf € 750.000.

Want een goede styling, presentatie en 
professionele fotografie van je woning 

heeft een positieve invloed op de 
vraagprijs en het verkoopproces in 

snelheid. Zoals digitale restyling, waar de 
huidige situatie van je huis ‘gerestyled’ 

wordt naar de wensen en look van deze 
tijd; wat heel goed werkt bij gedateerde 

keukens en badkamers. De digitale 
restyling zijn niet te onderscheiden van een 

mooie foto.

En nu ook 3d impressie animatie video: dé 
oplossing voor een geheel gedateerde 

woning. Het neusje van de zalm voor 
woningen in het hogere prijssegment of 

woningen waarvan de layout geheel 
aangepast dient te worden. ByGigi biedt dit 

exclusief aan!

We leven in een tijd waarin het marketen 
van je te koop staande woning, zeker in het 

exclusieve segment, niet meer kan zonder 
een professionele en persoonlijke aanpak 

en professionele vastgoedstyling. Samen 
met een breed netwerk voert ByGigi  de 

juiste presentatie voor uw woning 
zorgvuldig en in afstemming uit.

Het doel? Goede en prettige verkoop, 
samen met uw makelaar en u. Tot 

tevredenheid van alle partijen.

aanpak werkt
Persoonlijke

ByGIGI
T 06 20 22 14 18

www.bygigi.nl

ZOETERMEER
Schansbaan 108

Dubbel penthouse
Vraagprijs € 1.749.000 k.k.

WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat 15b

Begane grondappartement 186 m2 in Hof van Leede
Koopsom € 2.100.000 k.k.

WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat 3

Villa met buitenzwembad aan jachthaven
Huurprijs € 4.900 per maand

EXCLUSIEF AANBOD

OEGSTGEEST
Haarlemmertrekvaart 34

Vier bouwpercelen aan vaarwater
Vraagprijs vanaf € 1.150.000 k.k. per perceel

HEEMSTEDE
Hageveld 100

Loft appartement van 372 m2

Vraagprijs € 1.249.000 k.k.

EINDHOVEN
Karel van den Woestijnelaan 3

Luxe appartement (262 m2)
Vraagprijs € 1.695.000 k.k.

https://www.conductvastgoed.com/products/xxx/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/products/114705777/
https://www.conductvastgoed.com/products/burgemeester-ketelaarstraat-3-warmond/#tab-omschrijving
http://www.conductvastgoed.com/products/4-villas-aan-water-oegstgeest/
https://www.conductvastgoed.com/products/loft-appartement-heemstede-340-m2-woonoppervlak-excl-terras-en-garage/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/products/karel-woestijnelaan-3-eindhoven/
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Het rietgedekte landhuis is omgeven door een grote verscheidenheid aan 
groen en volwassen bomen. Gelegen tegenover het bos van Krantz, is ook 
de fauna goed vertegenwoordigd. De villa zal worden verkocht met ca. 
2.500 m2 grond. 

Voor de woning bevindt zich een riant parkeerterrein met ruimte voor meer-
dere auto’s. De carport biedt bovendien plaats aan twee auto’s achter el-
kaar. Rondom de woning bevinden zich diverse terrassen en zithoekjes.

Zowel de riante woonkamer als de open keuken met eethoek bieden een 
schitterend uitzicht over de weidse tuin. De woning heeft drie slaapkamers 
en twee badkamers. Tevens is er een separaat gastenhuis met nog een 
slaap- en badkamer. In de tuin bevinden zich verder nog een bloemenkas 
en bergschuur. De woning kan desgewenst worden uitgebreid. 

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

Rietgedekte villa 

Deze charmante villa is niet vaak te koop. Sinds de bouw, net na 1950, heeft het landhuis slechts drie 
eigenaren gekend. Dat zegt veel over een plek. Het huis is in de loop der jaren een aantal malen grondig 
verbouwd en door de huidige eigenaren volledig aangepast aan de eisen van deze tijd. Het is een ideale 
plek om met een gezin te wonen. De vrijheid van “buiten” midden in de Randstad met werkelijk alle mo-
derne voorzieningen in de buurt.

Vraagprijs € 2.495.000 k.k.

Herenweg 96, Warmond

in groene oase
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VOORSCHOTEN
Molenlaan 5

Gerestaureerde dorpsboerderij (Rijksmonument)
Vraagprijs € 1.050.000 k.k.

OUDE WETERING
Plantage 149

Penthouse with a view
Vraagprijs € 895.000 k.k.
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WARMOND
Herenweg 94

Vrijstaande bungalow te huur op maandbasis

RECENT VERKOCHT

RIJPWETERING
Pastoor van der Plaatstraat 32

Riante villa met kantoor aan vaarwater

VERKOCHT

NOORDWIJKERHOUT
Gooweg 15b

Riante villa op groot perceel

VERKOCHT

WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat 42B

Villa tegenover jachthaven

VERKOCHT

ONDER VOORBEHOUD

LEIDEN
Hoge Morsweg 129

Vrijstaande villa aan de rand van Leiden

LEIDERDORP
Van der valk Boumanweg 224

Vrijstaand karakteristiek jaren ‘30 huis

VERHUURD

VERKOCHT

ONDER VOORBEHOUD

RIJPWETERING
Koppoel, Kagerplassen

Dubbeldekswoonboot ‘Het Waternest’
Vraagprijs € 450.000

RIJPWETERING
Koppoel, Kagerplassen

Woonark Vrij en blij

Ook voor woonarken komt u naar Conduct Vastgoed
Door onze grote betrokkenheid bij de watersport en de 
Kagerplassen hebben wij hier een groot netwerk. Vraag 
en aanbod van woonarken en recreatiewoningen aan 
het water hebben wij in beeld en wij brengen koper en 

verkoper bij elkaar.

Gevraagd: recreatieobjecten te koop
Door de toegenomen vraag zijn wij voor onze cliëntèle 
op zoek naar recreatieobjecten. Wij garanderen u de juis-

te prijs en de beste koper.

VERKOCHT

WARMOND
Hemmeerpolder, Kagerplassen
Zo goed als nieuwe recreatieark

VERKOCHT

VERKOCHT

http://www.conductvastgoed.com/products/historische-dorpsboerderij-voorschoten/
https://www.conductvastgoed.com/products/penthouse-zicht-braassemermeer/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/products/huur-herenweg-94-warmond/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/products/pastoor-van-der-plaatstraat-32-rijpwetering/
https://www.conductvastgoed.com/products/gooweg-15-b-noordwijkerhout/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/products/burg-ketelaarstraat-42/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/products/hoge-morsweg-129-leiden/
https://www.conductvastgoed.com/products/valk-boumanweg-224-leiderdorp/
https://www.conductvastgoed.com/products/dubbeldekswoonboot-tuin-waternest-aan-kagerplassen/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/products/woonark-vrij-en-blij-kagerplassen/#tab-omschrijving
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Luxe appartement (262 m2)  
In de gewilde woonwijk, Elzent-Zuid in Eindhoven, ligt dit luxe en royale 6-kamer villa-appartement van 
maar liefst 262 m2. De woning maakt onderdeel uit van het complex ’t Octaaf, dat bestaat uit drie stadsvil-
la’s met 2 tot 3 appartementen per gebouw.

Dit appartement is gelegen in stadsvilla 2 en bevindt zich op de begane grond (1,5 m. boven straatniveau) en 
onderliggende etage. In het gebouw bevindt zich slechts 1 ander appartement. Bij het appartement behoren 
twee inpandige parkeerplaatsen direct onder de woning. Het complex ligt aan het groen van het Stadswandel-
park en het Dommelplantsoen. De binnenstad is binnen enkele minuten bereikbaar, evenals de op- en afrit van 
de snelwegen A2/A67.

Een statige brede trap biedt u toegang vanuit de Karel van den Woestijnelaan naar dit exclusieve complex. De 
centrale hal is voorzien van trappen en een lift. De woning heeft een royale woonkamer met open keuken met 
kookeiland. Er zijn vier slaapkamers, op elke verdieping twee, en op elke verdieping een badkamer. Op mooie 
dagen kunt u heerlijk genieten op de twee terrassen (2x 30 m2). Door het gehele appartement is een parket-
vloer gelegd met vloerverwarming.

Vraagprijs € 1.695.000 k.k.

Karel van den Woestijnelaan 3, Eindhoven

Moderne architectuur  en midden in het groen

EXCLUSIEF AANBOD UITGELICHT



ADVERTENTIE

TE KOOP: RHEA 900

Oorspronkelijk in Frankrijk gebouwd als zeer zeewaardige composiet tender/toerboot met een geringe diep-
gang en hoge snelheid. Er zijn er maar weinig van in Nederland en u zult versteld staan van de vele positieve 
opmerkingen die u krijgt over de schoonheid van het schip bij het varen.

In zeer nette staat en zeer compleet uitgevoerd. De boot is voorzien van een tweepersoonsslaapruimte, een 
kookgelegenheid met wasbak, koelkast en toilet en douche. De motor betreft een Yanmar 200 PK dieselmotor 
(Type: 4LHA-DTP).  De boot is uitgerust met navigatie, marifoon, kaartplotter, diepte/snelheidsmeter en stuur-
automaat met afstandbediening. Hydroliek aangedreven stuurinrichting. Het schip is hydraulisch te besturen 
vanuit het stuurhuis of op het achterdek met een helmstok. Tevens kun je met de afstandbediening op het schip 
de stuurautomaat bedienen. De ankerlier wordt elektrisch bediend vanuit het stuurhuis en is tevens voorzien 
van een afstandbediening. De mast is gemakkelijk strijkbaar/afneembaar om de doorvaarhoogte met 1,5 m. te 
verminderen tot een hoogte van 2,4 m. 

De Rhea 900 Timonier staat erom bekend veilig en comfortabel te zijn. Daarbij is zij van alle gemakken voor-
zien. Een weekendje weg, vissen, duiken, voor anker gaan en in de ruime kuip genieten van een drankje en een 
hapje. Zowel op binnenwater als op zee is het puur genieten. Het is een beleving om met het schip te varen.

Bouwjaar: 2003   *   Lengte: 9,80 m.   *   Breedte: 3,00 m.   *   Diepgang: 0,70 m.    
   

Vraagprijs € 75.000
Kempers Watersport Aalsmeer, T: 0172 50 30 04

www.kemperswatersport.nl
Herenweg 100, Aalsmeer (bij Leimuiden), 
tel. 0172 50 30 00, info@kemperswatersport.nl

• Gratis wifi 

• 20 vakmensen

• Full service; botenlift 40 ton, ook staande mast

• Alle voorzieningen

•  Verhuur van o.a. sup boards, eiland

• Winterstalling en werkplaats

• 500 ligplaatsen

• 300 parkeerplaatsen

Gratis
wifi

Winter-
stalling

Full
service

Alle 
voorzieningen

1 jaar gratis ligplaats met onze 5 in 4 actie!
Wanneer u uw ligplaats de komende 4 jaar in 2 keer voor 2 jaar vooruit betaalt, dan krijgt 
u van ons uw ligplaats voor het 5e jaar cadeau. Dat betekent niet alleen 20% voordeel
over de volledige periode maar ook nog eens gevrijwaard zijn van eventuele tussentijdse 
prijsverhogingen voor uw ligplaats.

Als u meedoet aan de 5 in 4 actie belonen wij dat met een aantal prettige VIP voordelen:
• Gratis toegang tot alle beurzen waaraan wij deelnemen.
• Gratis gebruik van het Kempers Eiland voor plezier en recreatie met familie of 

vrienden op uw eigen eiland gedurende de huurperiode van uw ligplaats.
• Gratis per seizoen 3 x gebruik van 2 supboards uit de verhuur.
• En natuurlijk bent u altijd van harte welkom voor een lekkere kop premium 

Redbeans koffi e.

4,9

4,9



COLUMN

Conduct ten tijde van Corona
Onze dienstverlening gaat door...

Een vreugdevolle viering bij de notaris bij de levering 
van de woning zit er voor de makelaar even niet in. 
Ook de notaris kiest ervoor niet meer mensen dan 
nodig te ontvangen. Wel zijn wij à la minute bereik-
baar mocht dat nodig zijn. 

Afgelopen periode hebben wij een huis online en 
middels een live video presentatie kunnen verkopen 
aan mensen die nu nog in het buitenland wonen. 
Door de Corona konden zij niet naar Nederland 
komen. Gelukkig hebben zij de koopovereenkomst 
online kunnen ondertekenen en neemt de notaris 
hiermee het dossier in behandeling.  

Zowel kopers als verkopers hebben begrip voor de 
situatie en de genomen maatregelen. We realiseren 
ons meer dan ooit hoe belangrijk het is om fijn te 
wonen. Goed leven is mooi wonen. En wij helpen u 
daar graag bij.

Wat is er een hoop veranderd! We lijken sinds maart 
in een andere wereld terechtgekomen. Een wereld 
waarin we gevraagd worden zoveel mogelijk thuis te 
blijven en aan social distancing te doen. Bedrijven 
sluiten noodgedwongen hun deuren en landen slui-
ten hun grenzen. Heel ingrijpend. 

Toch wordt de woningmarkt in deze crisis nauwelijks 
geraakt. Dit in tegenstelling tot de vorige financiële 
crisis. Er worden nu niet minder woningen verkocht 
dan voor de corona-uitbraak en er komt nieuw aan-
bod op de markt. De vraag naar woningen is en blijft 
groot en de banken financieren (nog). 

Onze dienstverlening gaat ook door. Wel hebben wij 
enkele maatregelen getroffen. Op kantoor ontvangen 
wij mensen op 1,5 meter afstand en ook bij bezich-
tigingen houden wij gepaste afstand. Tevens zorgen 
we ervoor dat er bij een bezichtiging niet te veel 
mensen aanwezig zijn en vragen wij mensen zo min 
mogelijk aan te raken. Ook bieden wij plastic hand-
schoentjes en desinfecterende gel.

Door: ir. Kim ten Kley-Keeris MRE BA

We wassen vaak 
de handen

We houden af-
stand

We schudden geen 
handen

We vermijden 
groepen

AANBOD BUITENLAND

PORTUGAL
Loulé

Familiehuis met panoramisch uitzicht
Vraagprijs € 995.000 k.k.

SINT EUSTATIUS
Knippenga Estate

Luxe villa ‘Le Cygne Blanc’
Vraagprijs € 598.000 k.k.

FRANKRIJK
Turqueville, Normandië

Kasteelboerderij Chambre d’Hotes 
Vraagprijs € 895.000 k.k.

SPANJE
Maçanet de la Selva, Costa Brava

Luxe villa met gastenverblijf en zwembad
Vraagprijs € 825.000 k.k.

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

van nieuw aanbod

https://www.conductvastgoed.com/exclusief-wonen-buitenland-aanbod/villa-golden-eye-loule-portugal/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/exclusief-wonen-buitenland-aanbod/vrijstaande-villa-st-eustatius/#tab-omschrijving
https://www.conductvastgoed.com/exclusief-wonen-buitenland-aanbod/mas-vidal-macanet-la-selva-costa-brava-spanje/
https://www.conductvastgoed.com/exclusief-wonen-buitenland-aanbod/vrijheid-te-koop-in-frankrijk/#tab-omschrijving
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Conduct Vastgoed is aangesloten bij VastgoedPRO

VastgoedPRO is de beroepsvereniging voor Nederlandse vastgoedprofessio-
nals. De 700 aangesloten professionals zijn allen werkzaam in een beroeps-
groep 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

Juridische expertise     
VastgoedPRO makelaars zijn vakinhoudelijk juridisch onder-
legd en worden extra ondersteund door de juridische help-
desk van VastgoedPRO

Zekerheid
VastgoedPRO makelaars zijn aangesloten bij de onafhankelij-
ke 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

Conduct magazine
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Redactie
Jan Willem ten Kley, Kim ten Kley

Vormgeving
Vastgoedstudio

Contactgegevens redactie
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Abonneren
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