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CONDUCT VASTGOED 
Kim en Jan Willem ten Kley vormen 
het hart van Conduct Vastgoed, 
een specialistisch kantoor in het 
hogere segment met vestigingen 
in Wassenaar en Warmond. 

Beiden hebben jarenlange ervaring op diverse vakgebieden 
binnen de sector en kunnen bogen op een groot netwerk. 
Hun kennis en kunde worden breed gewaardeerd, waardoor 
ze in binnen- als buitenland frequent worden ingeschakeld 
bij bijzondere woningverkopen. Zowel in de residentiele als 
zakelijke sfeer zijn ze thuis, maar ze zijn eveneens inzetbaar 
voor woningen in bijvoorbeeld Portugal of Spanje. 

Unieke objecten
Jan Willem brengt mensen makkelijk bij elkaar, hij is een 
netwerker pur sang. “Het is een genoegen om de juiste 
partijen bij elkaar te kunnen brengen. Persoonlijke 
benadering en vertrouwelijkheid zijn in ons vak essentieel. 
Omdat Kim en ik allebei een achtergrond hebben in 
complexe transacties in het commercieel vastgoed, kunnen 
wij deze kennis ook uitstekend toepassen bij het bemiddelen 
van unieke, privacygevoelige objecten.”

Dienstverlening
Binnen de hooggespannen woningmarkt blijkt het bieden 
van service en maatwerk cruciaal. “Dit jaar hebben we 

alweer diverse prachtige kapitale villa’s in andere handen 
kunnen laten overgaan. In Wassenaar verkochten wij onlangs 
tevens twee zeer grote appartementen in de hoogste 
prijsklasse, en ook in Den Haag worden wij gevraagd om in 
dit segment te verkopen.” Hoewel Kim en Jan Willem het 
lastig vinden om precies te benoemen waarin Conduct zich 
onderscheidt, hebben ze wel een vermoeden. “We kennen 
allebei ieder project dat we in portefeuille hebben, dus een 
beller heeft altijd meteen de juiste persoon aan de lijn. Als 
kantoor werken we niet met junioren, waardoor 
deskundigheid steevast gewaarborgd is.”

Leuke mensen
Kim: “In onze communicatie proberen we altijd transparant 
en eerlijk te zijn. Geen luchtkastelen, wel realistisch over 
opbrengsten. Alleen zo bereik je optimaal resultaat. Maar 
wat denk ik ook meespeelt is dat we er zelf zoveel plezier in 
hebben. Je leert ontzettend leuke mensen kennen en we 
kijken achter heel bijzondere voordeuren. Dat maakt ons vak 
elke dag boeiend.” Zowel de verkopers als de kopers weten 
deze aanpak te waarderen, want het mobiele nummer van 
Jan Willem en Kim circuleert in kringen van captains of 
industry, diplomaten en investeerders. Ook voor veel 
internationale bedrijven en expats weten zij regelmatig een 
huisvestingsvraagstuk op te lossen. 

“Een van de pijlers van onze dienstverlening is dat wij altijd 
bereikbaar willen zijn voor onze klanten. Om aan de 
groeiende vraag te kunnen blijven voldoen, staan we open 
voor samenwerking met een ambitieuze vastgoedspecialist 
die onze aanpak en waarden onderschrijft. In onze vestiging 
in Wassenaar hebben we ruimte genoeg voor expansie.” 
Conduct is inderdaad riant gevestigd, in het fraaie Oude 
Raadhuis. De moeite waard om eens binnen te lopen. Ook 
voor een goed gesprek, dat verder kan gaan dan uitsluitend 
de woningmarkt. 
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»Te Koop Van Zaeckstraat 19 Den Haag

» Verkocht Rapenburg 91 Leiden

» Verkocht Van Brouchovenlaan 6 Oegstgeest


