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De woningmarkt is aan het veranderen. De gekte is 
er gelukkig grotendeels uit en onderhandelen on-
der druk van rijen kopers is niet meer nodig. In het 
prijssegment waarin wij opereren was dit al niet zo 
vaak het geval. Dit komt helaas eigenlijk alleen voor 
bij starters en doorstroomwoningen. Helaas, want 
hierdoor worden vaak mensen die het nodig hebben 
teleurgesteld. De makelaars in dit segment hebben 
natuurlijk goede zaken gedaan, echter blijft dit zo? 
Gelukkig hebben wij jaren geleden de keuze gemaakt 
uitsluitend in het hoger segment te opereren. Het 
duurt dan weliswaar langer echter het is een veel 
meer specialistische markt met toepassing van kennis 
en kunde en dat geeft voldoening. Daarbij is het nog 
eens een keer zinvol om met je opdrachtgevers een 
band op te bouwen welke vele jaren kan existeren. 
Dat is bij ons vaak het geval en wij hebben dan ook 
veel vertrouwen in de toekomst. 

Ons kantoor in Wassenaar draait goed. Ook daar 
hebben we een aantal mooie transacties mogen 
begeleiden. Binnenkort starten wij met de verkoop 
van een wel heel bijzonder object. Er is echter ruimte 
voor meer opdrachten en wij nodigen u graag uit om 
eens kennis te komen maken. 

Met vriendelijke groet,
Conduct Vastgoed B.V.

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

Wat een prachtige zomer hebben we achter ons 
liggen. Veel zonuren en een prachtige Kaagweek 
waar wij altijd aan deelnemen. Dit jaar was het de 
100e Kaagweek, extra bijzonder, en gevaren in de 
12voetsjol: een op het eerste oog gemakkelijke boot 
om te zeilen, maar door de kwaliteit van de zeilers in 
de circa 28 schepen die meededen geen makkie om 
te winnen. Toch is het gelukt dit jaar de hoofdprijs 
van de jubileum Kaagweek te winnen. Mijn jaar kan 
niet meer stuk en eeuwige roem is hiermee zeker 
gesteld doordat mijn naam vereeuwigd is in de zil-
veren jol welke in de ledenzaal van de Kaagsociëteit 
prominent staat opgesteld. Als trouwe sponsor van 
het Kaagnieuws en als specialist op het gebied van 
recreatiehuizen en woonboten in de omgeving Kaag 
en Braassem een leuke bijkomstigheid. 

De afgelopen zomer verkochten wij naast onze 
exclusieve woningen een viertal woonarken op en 
rond de Kagerplassen. Leuke mensen iedere keer 
weer, die naast hun drukke loopbaan een plek voor 
zichzelf en hun familie vinden via ons kantoor. Hier 
worden we nu blij van. We hebben ook een prachtig 
schip om de arken te bezoeken en alleen de tocht er 
naar toe en weer terug is telkens weer een belevenis. 
Klantenbinding is daardoor gegarandeerd en ‘hoort 
zegt het voort’ is weliswaar een gezegde, echter voor 
ons kantoor van groot belang. Wij weten transacties 
te bewerkstelligen voor de juiste opbrengst en weten 
wie wat zoekt. 

Ook verkochten we een villa op 16.000 vierkante me-
ter grond in Oegstgeest. Deze aan het water gelegen 
locatie zal worden herontwikkeld. Hier zullen in de 
toekomst vier of meerdere villa’s gerealiseerd gaan 
worden. We verwachten dat hier in 2023 mee gestart 
kan worden.  

VOORWOORD
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Bovendijk 87.89, Wateringen
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Uniek woon- en werkcomplex
Binnenkort starten wij met de verkoop van deze twee multifunctionele gebouwen.

Wonen en werken in prachtige groene omgeving. Boerderij ‘de Hofstede’ biedt dit alles. Het betreft 
een ruime woning en een naastgelegen bedrijfsgebouw. Representatief gelegen op markante zichtlo-
catie. Boerderij de Hofstede kent een monumentaal karakter, maar dit vormt geen enkele belemme-
ring voor multifunctioneel gebruik.

Het berdrijfsgebouw biedt vele mogelijkheden voor ondernemers. U kunt denken aan kan-
toor-, showroom- of verkoopruimte, in combinatie met ontvangstruimte, vergaderruimte, expositie, 
opslag en/of schone productie. Ook is het geschikt te maken voor groepsbewoning en/of opvang van 
bepaalde doelgroepen.
Het bedrijfspand heeft een totale vloeroppervlakte van circa 750 m2 en is verdeeld over kelder, begane 
grond en eerste verdieping. 

De woning is ruim van opzet en kent een bijzondere indeling met veel slaapkamers, grote woonkamer, 
ontvangsthal ruime keuken, badkamers en berging.

EXCLUSIEF AANBOD
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Bovendijk 87/89, Wateringen
Vraagprijs: € 2.475.000 k.k.
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Emmalaan 6, Kaag
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Altijd vakantie op Kaageiland
Direct aan het water gelegen villa op Kaageiland. Deze woning is in 2022 zo grondig verbouwd en 
uitgebouwd dat feitelijk sprake is van nieuwbouw. Een moderne woning die voldoet aan alle eisen 
van deze tijd, en nóg meer biedt.

De villa heeft een vloeroppervlak van circa 220 m2 op een perceel van 544 m2 eigen grond. Met een 
aanlegsteiger van circa 18 meter lang, kunt u uw boot direct aan uw terras afmeren. Vanaf hier vaart 
u zo de Kagerplassen op. In de royale voortuin en het terras aan het water (120 m2)kunt u van ‘s och-
tends tot ‘s avonds van de zon genieten. Op de naastgelegen oprit is plaats voor circa 4 auto’s.
Een veerpont verbindt Buitenkaag met Kaageiland. De pont vaart 24 uur per dag en alle dagen van 
het jaar.

De woning telt vier slaapkamers, waarvan één op de begane grond. De eetkamer met openslaande 
deuren is recent aangebouwd. De woning is gedurende de verbouwing goed geïsoleerd. Vrijwel 
alles wat u ziet is nieuw. De designer is er in geslaagd de woning van een luxe hotelsfeer te voorzien. 
De foto’s geven een goede indruk, maar eigenlijk moet u het ervaren. Bij interesse laten wij het u 
graag zien.
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Kenmerken

Perceeloppervlak:  544 m2

Gebruiksoppervlak wonen: 220 m2

Inhoud woning:   830 m3

Aantal kamers:   5
Aantal slaapkamers:  4
Aantal badkamers:  2

Tuin:     Rondom
Energielabel:    B

Emmalaan 6, Kaag
Vraagprijs: € 1.395.000 k.k.
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Luxe appartement
aan de rand van Den Haag
Wonen in een klassiek appartementencomplex met diverse winkels op minimale loopafstand in 
de gezellige van Hoytemastraat. Dit is stijlvol wonen in de Benoordenhout.
Het betreft appartementengebouw Duinzicht alwaar wij dit appartement aanbieden ter grootte 
van ca 195 m2 verdeeld over diverse grote leefvertrekken, een ruime moderne keuken alsmede 
3 slaapkamers en 2 moderne badkamers.

Er is de mogelijkheid tot verwerving van een garage (tegen meerprijs van € 90.000,- k.k.) op 
het achtergelegen terrein. De garage biedt plaats voor 1 auto binnen en 1 op de oprit voor de 
garage.

Het is tevens mogelijk een parkeervergunning aan te vragen voor de openbare weg. Hierbij is 
er 1 vergunning aan te vragen voor de eigenaar van de woning en 1 voor de eigenaar van de 
parkeergarage.

Van Zaeckstraat 19, Den Haag
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Kenmerken

Gebruiksoppervlak wonen:  192 m2

Gebouwgebonden buitenruimte:  8,50 m2

Inhoud woning:    702 m3

Aantal kamers:    6
Aantal slaapkamers:    3
Aantal badkamers:   2

Tuin:      Gemeenschappelijk
Parkeren:     Garage tegen meerpijs  
 

Van Zaeckstraat 19, Den Haag
Vraagprijs: € 925.000 k.k.
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Volledig verbouwde villa
Deze prachtig gerestaureerde, zo goed als nieuwgebouwde villa staat bekend als het “Witte 
huis”. Hier was generaties lang gevestigd de delicatessen- en groentewinkel van Looman. Een 
wijd en zijd verspreid begrip.

Inmiddels is de gevel niet meer wit, en is de woning volledig gerestaureerd en verbouwd tot 
een luxe vrijstaande woning met een prachtig aangelegde tuin met daarin edele bomen zoals 
de kastanje, eik en laurier. De tuin is bijzonder besloten en garandeert u privacy en kent een 
perfecte bezonning. Het perceel is van drie zijden bereikbaar. Langs beide langsgevels van de 
woning loopt een verhard pad naar de achtertuin. Er loopt ook nog een pad vanuit de achter-
tuin naar de openbare weg. Dit pad is goed bereikbaar te voet of met de fiets. De tuin is groot 
genoeg tot het plaatsen van een fietsenberging of schuur. 

Op een kleine 50 meter afstand is een kleine jachthaven alwaar u een sloep kunt afmeren. Zo 
ligt het gehele Hollandse plassengebied aan uw voeten. Het huis is volledig gereed en instap-
klaar voor bewoning.

Julianalaan 37, Kaag
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Kenmerken

Perceeloppervlak:  475 m2

Gebruiksoppervlak wonen: 162 m2

Inhoud woning:   612 m3

Aantal kamers:   7
Aantal slaapkamers:  4
Aantal badkamers:  2

Tuin:     Rondom
Energielabel:    A

Julianalaan 37, Kaag
Vraagprijs: € 995.000 k.k.
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Bouw uw droomhuis in Warmond 
Gelegen aan de Herenweg in Warmond, tegenover ‘Huys te Warmont’, wordt te koop aangeboden een perceel 
van circa 2.000 m2 grond. Hier kunt u uw droomhuis verwezenlijken. 

Herenweg 94, Warmond

Herenweg 94, Warmond
Vraaprijs: € 1.025.000 k.k.

De maximale inhoud van de woning, incl. aan- en uitbouwen mag 750 m3 bedragen (excl. kelder onder begane 
grondvloer). De maximale goothoogte is 6 m. en de maximale bouwhoogte 10 m. Voor eventuele bijgebouwen 
geldt een maximale oppervlakte van 50 m2, met een maximale goothoogte van 3 m. en een maximale bouw-
hoogte van 6 m. 
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Woonark 
‘La belle epoque’
Uniek gelegen vrijwel direct aan de Koppoel in Rijpwetering. Een heerlijk ruime woonark van ca. 
14 meter lengte en 4,20 meter breedte en een zadeldak van ca. 4,30 meter hoog. Dit in com-
binatie met de ruime onderheide terrassen maken het tot een uniek recreatieobject met volop 
mogelijkheden om te genieten van een plekje voor jezelf en je familie. Er is tevens een ligplaats 
voor het afmeren van een sloep met een lengte van ca. 7 meter. 
De woonark is vervaardigd uit een betonnen bak en een houten gepotdekselde opbouw met 
een zadeldakconstructie. De ark is gezellig ingericht en behaaglijk in alle seizoenen. De gezel-
lig centraal gesitueerde pallet-kachel zorgt voor een aangenaam verblijf ook wanneer het wat 
frisser is.

Vraagprijs: € 695.000 v.o.n.

Woonark ‘La belle epoque’, Rijpwetering
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TORTU WORLD
Explore a world of inspiration, fascination and luxury.

Visit 1200m² of exclusive bathroom design brands.

tortuworld.comWasbeekerlaan 59      |   271 AE Sassenheim   

De woningmarkt
bereikt keerpunt
Op Prinsjesdag zijn de nieuwe plannen van het 
kabinet weer bekend gemaakt. Van nieuwe inzichten 
is helaas geen sprake.  De bestaande koers wordt 
voortgezet. Wel zijn er enkele wijzigingen, die we 
hieronder kort zullen toelichten. Tevens zetten we de 
huidige marktsituatie uiteen. 

Sentiment koopwoningen neemt af
De woningmarkt koelt af. Er is een daling waar te ne-
men in het aantal woningverkopen. En ook wordt er 
steeds minder vaak overboden op een woning. In het 
derde kwartaal van 2022 stonden er 80% meer wo-
ningen te koop dan een jaar eerder. De gemiddelde 
woningprijs is met 2% aanzienlijk minder hard geste-
gen dan vorig jaar. Op kwartaalbasis gekeken zijn de 
huizenprijzen omlaag gedoken. Voor een huis werd 
gemiddeld bijna 6% minder betaald dan een kwar-
taal eerder, aldus NVM. Het is de grootste prijsdaling 
ooit gemeten in een kwartaal. De woningmarkt wordt 
daarmee wat rustiger en ruimer. 

Betaalbaarheid van koopwoningen neemt af
De stijging van de hypotheekrente vermindert de 
betaalbaarheid van koopwoningen. De daling van 
de koopkracht draagt hier nog verder aan bij. Dit 
heeft tot gevolg dat de prijsgroei van koopwoningen 
afvlakt. Prijsdalingen zijn er nog niet, maar kunnen we 
voor de toekomst niet uitsluiten. 

Afschaffing jubelton per 2024
De vrijstelling voor schenkingen ten behoeve van de 
eigen woning wordt afgeschaft. Mensen tussen de 

18 en 40 jaar kunnen dit jaar nog een belastingvrije 
schenking krijgen voor de financiering van hun wo-
ning van ruim een ton. Vanaf 1 januari zal dat bedrag 
verlaagd worden tot € 28.947. Per 1 januari 2024 zal 
de belastingvrije schenking geheel afgeschaft wor-
den.

Overdrachtsbelasting op de schop
Overdrachtbelasting voor niet-woningen (zoals be-
drijfsgebouwen of kantoren) en woningen die aange-
kocht worden voor de verhuur of als vakantiewoning 
wordt verhoogd van 8% naar 10,4%. Dit is een forse 
verhoging, zeker gezien het feit dat de overdrachts-
belasting nog niet zo lang geleden nog 6% was. Voor 
woningen die als hoofdverblijf dienen, blijft de over-
drachtsbelasting 2%. Tevens is er een vrijstellingsre-
geling voor starters.

Verduurzaming
In 2023 en 2024 wordt door het kabinet 300 miljoen 
euro beschikbaar gesteld voor het nationaal isolatie-
programma. Doel is het isoleren van woningen om tot 
minder energieverbruik te geraken. Vanaf 2026 wordt 
de hybride warmtepomp de standaard voor het ver-
warmen van woningen. Dat betekent dat bij vervan-
ging van de cv-installaties mensen moeten overstap-
pen op een duurzamer alternatief. In veel gevallen is 
dit een hybride warmtepomp, maar ook alternatieven 
zoals de volledig elektrische warmtepomp of een 
aansluiting op een warmtenet zijn mogelijk. De ener-
giebelasting wordt aangepast om stroom aantrekkelij-
ker te maken ten opzichte van gas. 

Door: ir. Kim ten Kley MRE BA

COLUMN
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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

RIJPWETERING
Woonark ‘In Abram’s schoot’

RECENT VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

RIJPWETERING
Woonark ‘Jose’

VERKOCHT

VERKOCHT

OOK VERKOPEN? WIJ HELPEN U GRAAG!
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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
nummer 26, najaar 2022

Redactie
Jan Willem ten Kley, Kim ten Kley

Vormgeving
Vastgoedstudio

Contactgegevens redactie
info@conductvastgoed.com | 071-3019121

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:

https://www.facebook.com/ConductVastgoed/
https://www.linkedin.com/groups/4076051
https://www.instagram.com/conductvastgoed/
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