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VOORWOORD
Wat een abrupte overgang van de winter naar het
voorjaar hebben we gezien! In één week steeg de
temperatuur met maar liefst 26 graden. Hingen de
ene week de ijspegels nog aan de dakgoot, zit je het
weekeind erna op je terras aan de rosé. Helaas niet
met je familie en vrienden maar met slechts één bezoeker per dag. Wat een ongelooflijke veranderingen
binnen een jaar door corona.
Toch heeft dit ons inziens nog maar weinig invloed
gehad op de huizenmarkt. Sterker nog: de markt voor
starterswoningen is nog nooit zo oververhit geweest
als nu. Koopgegadigden staan met drommen in de rij
en bieden fors tegen elkaar op. In het luxe segment
ligt dit toch wat meer genuanceerd. Wij nemen de
tijd om een object grondig voor te bereiden en zo
binnen een bepaalde doelgroep te promoten alvorens de objecten op Funda te plaatsen. Wij weten dat
dit werkt en zo bereiken wij soms transacties zonder
dat een villa op dit medium heeft gestaan. Daarbij
zijn er ook opdrachtgevers die niet zo graag hun privé
omgeving voor het grote publiek zichtbaar willen.
Daarvoor hebben wij een afgeschermd gedeelte op
onze website alwaar wij prachtige objecten te koop
aanbieden. Soms zelfs zonder vraagprijs. Men hoort
die toch wel nadat de interesse door een kandidaat
bij ons bekend is gemaakt.
Ons kantoor in Wassenaar hebben wij verhuisd. We
zijn één deur opgeschoven en hebben onze intrek genomen op de Langstraat 23. Een prachtige locatie in
het ‘Oude Raadhuis’ van Wassenaar. De gevel wordt
momenteel grondig gerenoveerd. U zult verbaasd zijn
over de schoonheid hiervan. Passender konden wij
geen kantoor vinden. Door de grote afmetingen van
de ruimte alsmede de brede etalage heeft Kim besloten daar wat kunst te exposeren. Nu na twee maanden kunnen wij al stellen dat dit zeer gewaardeerd is
in de straat en bij het langslopende publiek dat af en

toe stil blijft staan en naar binnen kijkt. De kunst is bij
ons te koop of via de webshop van Vastgoedstudio.
Het voorjaar is een goede periode om uw huis aan te
bieden in de markt en te verkopen. Zoekers hebben
hier naar uitgekeken en velen hebben hun vraag bij
ons uitstaan. Wij weten wie er willen kopen en in welke prijsklasse. Tevens zijn wij goed op de hoogte van
de achtergronden van deze mensen. Daar hebben we
genoeg tijd en energie in zitten 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.
Wij verkochten de laatste tijd veel objecten. We nemen een huis in verkoop en binnen een week hebben
we alles duidelijk en in kaart gebracht: de aanbieding
gereed en de eerste bij ons bekende zoekers ingelicht. Hieruit volgen dan bezichtigingen. U bent van
harte welkom om eens langs te komen voor een kop
koffie of een ander drankje. Graag laten wij het u
zien.
Mocht u verkoopplannen hebben, nodigt u ons dan
uit voor een vrijblijvend gesprek. Wij adviseren u
graag over onze manier van werken. Onze aanpak
heeft zich bewezen, en die 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

Kantoor Conduct Vastgoed, Langstraat 23 Wassenaar
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EXCLUSIEF AANBOD

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

WARMOND
Buitenwater 2
Villa aan vaarwater
Vraagprijs € 5.900.000 k.k.

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

WASSENAAR
Van der Doeslaan 4
Riant familiehuis
Vraagprijs € 3.775.000 k.k.

ZOETERWOUDE
Westeindseweg 6
Monumentale woonboerderij
Vraagprijs € 2.600.000 k.k.

WARMOND
Herenweg 96
Charmant landhuis op 2.500 m2 grond
Vraagprijs € 2.249.000 k.k.

HIER KAN UW WONING STAAN

Drift collection by Mariska Jagt

Wasbeekerlaan 59 . 2171 AE . Sassenheim
tortuworld.com
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Westeindseweg 6, Zoeterwoude

Luxury Living

Deze uitzonderlijk mooie villa in Warmond is een ontwerp van Van Manen architecten. De
villa is door zijn vorm en prominente ligging een begrip in de wijde omgeving.
De verbinding met het vaarwater naar de Kagerplassen met aansluiting naar het Hollandse plassengebied maakt wonen hier tot het summum van genieten.

De villa is gebouwd naar maatstaven van de hoogst denkbare kwaliteit: Alles is tot in de perfectie ontworpen en gemaakt. U zult verbaasd zijn van de luxe, de extra’s, de enorme ruimte, en
de gekozen materialen en de afwerking ervan.
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Buitenwater 2, Warmond

De villa is groter dan u op het eerste gezicht zou denken. Onder het maaiveld bevindt
zich een complete verdieping. Deze bevat een groot verwarmd zwembad, een complete
fitness studio, stoomdouche, pantry en een bioscoopruimte. Aangrenzend kleed- en wasruimten met weer een pantry.
De begane grond heeft door de vele openslaande deuren verbinding met de prachtige
tuin en terrassen. Privacy is gegarandeerd en indien u hier uw bezoek ontvangt zal het
gezelschap net zo onder de indruk zijn als wij van deze villa en haar omgeving.
De woning heeft een woonoppervlak van bijna 600 m2. De woning telt 14 kamers, waaronder 4 slaapkamers. De villa is gerealiseerd op een grondstuk van 1.981 m2 groot. Het perceel beschikt over afmeerplaatsen voor meerdere sloepen. Er is tevens een botenhuis voor
het afmeren van een sloep met een maximale lengte van ca. 11.00 meter welke middels
een op afstand bedienbare lift direct uit het water kan worden getild en zo hoog en droog
afgemeerd is.
Vraagprijs € 5.900.000 k.k.
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Westeindseweg 6, Zoeterwoude

Monumentale woonboerderij
landelijk gelegen in Zoeterwoude
In 2007 is deze woonboerderij ‘Christina’s Hoeve’ geheel gerenoveerd. De gerenommeerde architect Bob van Beek is verantwoordelijk geweest voor de renovatie van de gebouwen en het interieur is van de hand van Piet Boon hetgeen een bijzonder goede combinatie is gebleken.
De boerderij straalt alles uit wat u van een dergelijk bezit mag verwachten. Het geheel bestaat
uit een winterhuis en een zomerhuis met een tussen deze twee gedeelten overdekte serre/wintertuin.
Het rijksmonument uit van oorsprong 1600 kent vele gedetailleerde kenmerken welke wij u
graag tonen bij een bezichtiging. De boerderij heeft vrij uitzicht over de omliggende landerijen. De omliggende tuin is aangelegd onder architectuur van Piet Oudolf en het geheel omvat
7.000 m2 eigen grond. Het woonoppervlak van de boerderij is ca. 776 m2. Ideaal voor een groot
gezin met eventueel een kantoorfunctie of praktijk aan huis. Ook paardenliefhebbers zijn hier in
hun element.
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De authentieke stijl van de boerderij, met details zoals luiken, staarten en balkenconstructies, is behouden, maar verrijkt door een fraaie eigentijdse inrichting met alle moderne
comfort echter de authenticiteit van de boerderij is behouden. De boerderij heeft aan de
buitenkant fraaie details zoals luiken, stalramen en muurankers, terwijl ook binnen tijdens
de renovatie alle bruikbare gedeelten zijn teruggeplaatst. De opbrengst van de 60 zonnepanelen draagt bij aan de energiekosten van deze woning. Ondanks de enorme inhoud
die het pand heeft om wonen en werken te combineren, is de sfeer fijn en huiselijk. De
ruime parkeergelegenheid op eigen terrein, de prachtig aangelegde tuin, de ligging midden in de Randstad maar vrij van omgevingsgeluiden maken dit object tot een oase in de
randstad.
Kortom een unieke woonboerderij met volop ruimte, privacy en een zeer centrale ligging:
op slechts 7 minuten rijden van de stad Leiden en 20 minuten van zowel Schiphol als hartje Den Haag.

Vraagprijs € 2.600.000 k.k.
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Verborgen parels...
Soms brengen wij vraag en aanbod
achter de schermen bij elkaar.
Wanneer grote discretie gewenst is,
verschijnen woningen niet op Funda,
terwijl ze wel te koop zijn.
Binnen ons netwerk gaan wij actief op
zoek naar een nieuwe eigenaar.
Interesse in ons aanbod ‘stille verkoop’?
Bel ons voor meer informatie.
Conduct Vastgoed
Warmond, 071 301 91 21
Wassenaar, 070 331 05 36

WARMOND
Burgemeester Ketelaarstraat 15b
Begane grondappartement 186 m2 in Hof van Leede
Koopsom € 2.100.000 k.k.

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

OEGSTGEEST
Haarlemmertrekvaart 34
Vier bouwpercelen aan vaarwater
Vraagprijs vanaf € 1.150.000 k.k. per perceel

WASSENAAR
Van Hogendorpstraat 127
Penthouse met terrassen
Vraagprijs € 1.595.000 k.k.

WASSENAAR
Burgemeester Schoute Park 26
Groot appartement met drie balkons
Vraagprijs € 1.425.000 k.k.

DOWNLOAD ONZE BROCHURE
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Van Hogendorpstraat 127, Wassenaar

Topappartement

in
het hart van Wassenaar

Gelegen in het centrum van Wassenaar ligt dit riante penthouse ter grootte van circa 211 m2
exclusief 110 m2 terrassen. Bij de woning horen twee overdekte parkeerplaatsen en een ruime
afgesloten berging. Het appartement maakt deel uit van een modern complex (2006). Hier kunt
u heerlijk wonen te midden van de winkels en gezellige restaurants. Alles op loopafstand.
Het appartement heeft aan drie zijden terrassen waarvan twee riante zonneterrassen gelegen
op het zuiden en het zuidwesten. Het appartement is bijzonder prettig doordat aan drie zijden
lichtinval is door middel van grote raampartijen alsmede openslaande deuren.
Bovendien is er nog een gemeenschappelijke daktuin. Het appartement is bereikbaar per trap
en lift.
Vraagprijs € 1.595.000 k.k.
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Wonen in Parq Residence, Wassenaar
Prachtig gelegen temidden van groen en landerijen een fraai geheel
gerenoveerd luxe appartement, deel uitmakend van het in 2019-2020
gerealiseerde appartementencomplex “Parq Residence”, gelegen
aan de Schouwweg te Wassenaar met aan de zuidkant uitzicht over de
landerijen en aan de westzijde uitzicht over de voortuin en vijver naar de
Schouwweg.
Appartement 26 ligt rechts boven de centrale ontvangsthal en is via
deze hal en de monumentale trap of de lift rechtstreeks te bereiken. Het
woonoppervlak bedraagt 214 m2 exclusief drie ruime balkons waarvan 1
overdekt, 1 op het zuidwesten en 1 aan de oostkant. Onder de appartementen bevinden zich in de afsluitbare parkeergarage twee privé
parkeerplaatsen en een ruime afgesloten berging. Het appartement
heeft drie slaapkamers, twee badkamers, een ruim toilet en een grote
technische ruimte voor de CV en warmwater voorzieningen alsmede
plek voor de was- en droogunits en een luchtbehandelingsinstallatie. De
isolatiewaarde van het appartement voldoet aan de nieuwste NEN normeringen. Tot mede eigendom behoort een gemeenschappelijke tuin,
slechts toegankelijk voor bewoners en hun bezoekers. De uitstekende
locatie, rijkdom aan bos en uitzicht tover de landerijen is een garantie
voor rust en ruimtegevoel.
Het centrum van Wassenaar is nog geen 10 minuten fietsen. De bereikbaarheid is optimaal waarbij zowel Amsterdam als Den Haag perfect
bereikbaar zijn alsmede de Wassenaarse slag voor een wandeling of
strandbezoek zeer nabij gelegen is.
Vraagprijs € 1.425.000 k.k.
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VOORSCHOTEN
Molenlaan 5
Gerestaureerde dorpsboerderij (Rijksmonument)
Vraagprijs € 1.050.000 k.k.

WARMOND
Herenweg 94
Bouwperceel 2.000 m2
Vraagprijs € 1.025.000 k.k.
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Wanneer u langs het Conduct kantoor loopt in de
Langstraat in Wassenaar zult u een verscheidenheid
van kunstwerken in de etalage zien staan. Dit is de
wisselende collectie tekeningen en schilderijen uit de
webshop van Vastgoedstudio.
Conduct biedt onder de naam Vastgoedstudio ook
diensten aan op het gebied van interieur. Voor het
eerst komt daar nu een winkelfunctie bij. De grote
etalage bij het nieuwe kantoor zal gebruikt worden
voor de verkoop van one-of-a-kind interieurstukken.
Het betreft favorieten van Jan Willem en Kim zelf.
Beiden zijn veel bezig met interieur. Zowel professioneel (zie ook de column verderop in dit magazine) als
prive. Daarbij schilderen zij zelf ook.
Loopt u gerust een keer langs. Misschien loopt u wel
tegen iets leuks aan voor uw eigen huis, of als cadeautje voor een naaste. De werken zijn zeer redelijk
geprijsd. Natuurlijk kunt u ook op de webshop kijken:
www.vastgoedstudio.nl/shop of stuurt u ons een
berichtje.
We tonen u hier graag enkele werken.

RIJPWETERING
Koppoel, Kagerplassen
Moderne recreatie woonark
Vraagprijs € 349.000
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OUDE WETERING
Plantage 149
Penthouse with a view
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Yvon Jaspers, door Ans Schumacher
Dit schilderij is gemaakt voor de uitzending van het
TV-programma Sterren op het Doek. In het programma schilderen telkens drie kunstenaars naar hun eigen
inzicht een bekende Nederlander. Tijdens het poseren worden deze geïnterviewd. De geportretteerde
krijgt de kunstwerken pas te zien als ze helemaal af
zijn en dan mag hij of zij een doek uitkiezen en meenemen.
In 2010 was het de beurt aan Yvon Jaspers. Dit doek
werd niet door haar uitgekozen, maar is desalniettemin prachtig, en bovendien een doek met een
verhaal.

Stilleven, door Cornelis de Koning

WARMOND
Vennemeerstraat 18
Villa aan De Leede

HAARLEM
Dreef 30a
Super appartement

De Koning is een fijnschilder, bekend om zijn realistiche stillevens in olieverf. Deze pruimen zijn hier een
mooi voorbeeld van.

Vastgoedstudio
Langstraat 23
2242 KJ Wassenaar
info@vastgoedstudio.nl
www.vastgoedstudio.nl
Vastgoedstudio is onderdeel van Conduct Vastgoed B.V.
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Er ‘doorheen’ kunnen kijken
EXCLUSIVE MENSWEAR STORE & TAILOR SERVICE
CARUSO - CHURCH’S - CROCKETT&JONES - CORNELIANI
POLO RALPH LAUREN - TOD’S - WOOLRICH

de uitdaging van veranderende woonstijlen
Door: ir. Kim ten Kley MRE BA

TAX FREE (REFUND)

De jonge generatie heeft andere woonwensen dan
de oudere generatie. Of anders gezegd: de interieur
keuzes die ouderen destijds gedaan hebben sluiten
niet goed aan bij de woonwensen van nu. Plafonds
van houten schrootjes zijn uit, diagonaal gelegde tegelvloeren met wiebertjes in de snijvlakken ook. Het
moet strak zijn: gestucte wanden en plafonds, gietvloeren of houten visgraten vloeren, en glazen deuren
in stalen kozijnen. Een wellness aan huis mag niet
ontbreken: de voorkeur gaat uit naar een vrijstaand
bad met ronde vormen om in te relaxen, maar ook
een sunhower of sauna in de woning zien we steeds
meer. De televisiekamer heeft plaats gemaakt voor
een thuisbioscoop.
Veel bestaande woningen hebben een vertaalslag
nodig en dienen aangepast te worden aan de eisen
van nu om interessant te zijn voor de huidige generatie kopers. We merken dat woningen die recent zijn
gerenoveerd en modern zijn, als eerste verkocht worden. Woningen die verouderd zijn laten wat langer op
nieuwe bewoners wachten.
Juist in de woningen die nog enkele veranderingen
zullen moeten ondergaan zit de uitdaging. Wij vinden
het leuk om mensen te helpen er doorheen te kijken.
Zo kunnen wij andere woonstijlen visualiseren dan die

AMSTERDAM
STADIONWEG 91-95
T +31(0)20 67 11 802

DEN HAAG
HOOGSTRAAT 16
T +31(0)70 34 69 700

WWW.PELGER.NL

de bestaande woning biedt. Wilt u liever modern of
Scandinavisch, dan visualiseren wij voor u de ruimte
door middel van digitale artist impressions. Ook kunnen wij alternatieve indelingen tekenen of meedenken met verbouwingen.
De toegevoegde waarde van een makelaar gaat verder dan het plaatsen van een woning op Funda of het
tonen van een huis bij een bezichtiging. Het begint
bij een goede eerste indruk.
Wanneer u op Funda door het aanbod van woningen
scrollt, let u dan eens goed op de fotografie. Is daar
zorg en aandacht aan besteed? Wonderbaarlijk genoeg zien wij nog vaak de meest rommelige interieurs
voorbij komen, met voorwerpen die echt uit beeld
hadden moeten blijven (denk aan medische attributen, rollators, tassen van de apotheek). Wij besteden
bijzonder veel zorg aan de fotografie. De kunst van
het weglaten is hierbij cruciaal. Less is more. We
proberen de woning minder persoonlijk te maken,
zodat geïnteresseerden zich zelf en hun interieur erin
kunnen verplaatsen. Toch voegen we vaak sfeerelementen toe: bloemen in een mooie vaas, een flesje
wijn op tafel, een vlam in de open haard en kunst aan
de muur. Wonen is emotie. Your Home is Where Your
Heart is. Wij zorgen er voor. Met passie.

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

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

PORTUGAL
Loulé
Familiehuis met panoramisch uitzicht
Vraagprijs € 995.000 k.k.

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 sluiten hun grenzen. Heel ingrijpend.
Maar onze dienstverlening gaat door. Wel hebben wij
enkele maatregelen getroffen. Op kantoor ontvangen wij bezoekers op 1,5 meter afstand en ook bij
bezichtigingen houden wij gepaste afstand. Tevens
zorgen we ervoor dat er bij een bezichtiging niet te
veel mensen aanwezig zijn en vragen wij hen zo min
mogelijk aan te raken. Ook bieden wij plastic handschoentjes en desinfecterende gel.

FRANKRIJK
Turqueville, Normandië
Kasteelboerderij Chambre d’Hotes
Vraagprijs € 795.000 k.k.

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 bereikbaar 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. U bent welkom voor een vrijblijvend
gesprek. De koffie staat klaar.
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SINT EUSTATIUS
Knippenga Estate
Luxe villa ‘Le Cygne Blanc’

We wassen vaak
de handen

We houden
afstand

We schudden geen
handen

We vermijden
groepen
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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
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
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