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Ons kantoor in Wassenaar is tot in de perfectie 
ingericht en wij werken daar met veel plezier. Nieu-
we opdrachten komen binnen en ook hier zijn we 
actief in de advisering zowel bij verkoop als aankoop. 
Inmiddels zijn we betrokken bij de verkoop van het 
voormalig Telegraaf en Postkantoor aan de Groot 
Haesebroekseweg alwaar we in maart zullen starten 
met de bezichtigingen. Tevens verkopen we een vrij-
staande villa aan de Rust en Vreugdlaan welke in deze 
uitgave onze cover siert. Een prachtige villa welke na 
een enige aanpassing weer een generatie mee kan. 

Komt u gerust eens langs bij ons op kantoor. In een 
informele setting kunnen wij met elkaar van gedach-
ten wisselen en u zo optimaal mogelijk adviseren. 
Wij vertellen u graag over onze werkwijze die afwijkt 
van de traditionele makelaar. Onze aanpak heeft zich 
bewezen, en de opdrachtgevers die u voorgingen zijn 
allen positief over onze werkwijze. 

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,
Conduct Vastgoed B.V.

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

Graag presenteren wij alweer de 27e editie van het 
Conduct Magazine. Het jaar 2022 was een mooi jaar 
voor de makelaardij, en in het bijzonder voor ons 
kantoor. Doordat wij met zijn tweeën het kantoor van 
A tot Z runnen zijn wij direct betrokken bij alle cliën-
ten en de projecten welke wij begeleiden. Dit heeft 
tot gevolg dat wij er voor kiezen selectief te zijn in 
wat wij ter hand nemen en wat niet. Dit proces gaat 
min of meer natuurlijk en er bestaat altijd een grote 
synergie tussen ons en de opdrachtgevers. Iets om 
trots op te zijn vinden wij zelf. 

De winter is soms een wat donkere periode en het 
lijkt dan voor buitenstaanders dat de markt enigszins 
stil staat. Niets is minder waar. Wij verkochten diverse 
projecten welke nu volop in ontwikkeling komen en 
diverse villa’s waar naar alle tevredenheid de nieuwe 
bewoners hun intrek hebben genomen of nog gaan 
nemen dit voorjaar. Ook hielpen wij diverse bestaan-
de klanten in hun keuze qua nieuwe huisvesting. 
Altijd leuk om te doen en zo de relatie verder uit te 
bouwen. 

Het project Hof van Leede, hiernaast op de foto, was 
gedurende een aantal jaren een van onze parade-
paardjes: wij verkochten zo goed als alle appartemen-
ten in het complex en onze zoon Coen exploiteert 
alweer enkele jaren de haven Fort Marina samen met 
zijn compagnon Mitchel. Wij liggen er ook met onze 
boot Amare waarmee wij vrijwel wekelijks recreatie-
objecten bezoeken, in verkoop nemen en na het in 
de markt positioneren met de koopkandidaten naar 
toe varen. Een beleving op zich en dit weet men te 
waarderen. Zo bouwen wij een band op met onze 
bestaande en nieuwe klanten. Zeg nou zelf, wat is er 
nu leuker om te doen? 

VOORWOORD
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Rust en Vreugdlaan 14, Wassenaar
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Stijlvol wonen in Wassenaar
Onder architectuur gebouwde villa met fraai aangelegde tuin rondom en diverse zonneterrassen. Dat 
is fijn thuiskomen. Via de oorspronkelijk entree van het perceel, aan de Rust en Vreugdlaan, bereikt u 
de woning te voet of met de fiets. De huidige hoofdentree bevindt zich aan de Schouwweg. Hier is 
een ruime oprit die leidt naar de dubbele garage. Het perceel ligt mooi op de hoek van deze twee 
statige lanen gesitueerd, uitkijkend over een beschermd bosgebied hetgeen u garandeert dat de vrije 
ligging zal blijven bestaan. Een niet onbelangrijk gegeven vandaag de dag.

Het huis staat goed gepositioneerd op het plot. In de tuin zijn diverse zithoekjes gecreëerd, die vanuit 
de woning zeer goed toegankelijk zijn door de diverse enkele als ook dubbele openslaande deuren 
die zich aan alle zijden van het huis bevinden.

De woning telt drie verdiepingen en een kelder. Op de begane grond bevinden zich de keuken, de 
woonkamer met en-suite de eetkamer en nog een additionele tv-kamer. Op de verdieping bevinden 
zich vier ruime slaapkamers en twee badkamers. Op de tweede verdieping bevinden zich nog twee 
slaapkamers met een badkamer en een berging.

EXCLUSIEF AANBOD
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Kenmerken

Perceeloppervlak:  1.363 m2

Gebruiksoppervlak wonen: 272 m2

Overige inpandige ruimte:  41 m2

Externe bergruimte:   8 m2

Inhoud woning:   1.145 m3

Aantal kamers:   9
Aantal slaapkamers:  5
Aantal badkamers:  3

Tuin:     Rondom
Energielabel:    F

Rust en Vreugdlaan 14, Wassenaar
Vraagprijs: € 1.795.000 k.k.
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Bovendijk 87/89, Wateringen

Uniek woon- en werkcomplex
De woning wordt aangeboden in combinatie met het bedrijfspand zoals hieronder beschreven. Het is 
echter mogelijk om de woning los te verwerven van het geheel. Hiertoe kunnen dan nadere afspraken 
worden gemaakt met betrekking tot het gebruik van de algemene ruimte zoals parkeren. 

Wonen en werken in groene omgeving. Boerderij ‘de Hofstede’ biedt dit: een ruime woning en een 
naastgelegen bedrijfsgebouw. Representatief gelegen op markante zichtlocatie. De Hofstede kent een 
monumentaal karakter, maar dit vormt geen belemmering voor multifunctioneel gebruik.

Het bedrijfsgebouw 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

Bovendijk 87/89, Wateringen
Vraagprijs: € 2.475.000 k.k.
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Julianalaan 42, Kaag

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

Altijd vakantie op Kaageiland
Wonen en tegelijk recreëren op Kaageiland, wie wil dat nu niet?

Op een van de mooist gelegen locaties aan het water, met eigen aanlegsteiger en vol zicht op de 
Dieperpoel een kavel ter grootte van ca 540 m2 eigen grond. Geheel omheind en voorzien van 
toegangshek aan de Julianalaan. Parkeren op eigen terrein; een schaars goed ter plaatse. Op het 
perceel staat een oude, vrijstaande woning en een klein tuinhuisje. In de groene tuin bevinden zich 
diverse fruitbomen.

Het vrijstaande daglonershuis (ca. 50 m2) heeft een woonbestemming, maar wordt al enige tijd niet 
meer als zodanig gebruikt. Gezien de staat van de opstal dient deze grondig gerenoveerd of vervan-
gen te worden. Het bestaande woonhuis is niet aangemerkt als monument en bezit geen beeldbe-
palende status.

Artist impressions van wat u hier zou kunnen bouwen, vindt u op de volgende pagina’s. De gemeen-
te heeft positief gereageerd op dit plan. Maar natuurlijk kunt u ook een ander ontwerp laten maken.
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Kenmerken

Perceeloppervlak:  539 m2

Gebruiksoppervlak wonen: ca. 50 m2

Inhoud woning:   ca. 150 m3

Tuin:     Rondom
Energielabel:    Niet beschikbaar

Julianalaan 42, Kaag
Vraagprijs: € 875.000 k.k.
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Leimuiderdijk 501, Weteringbrug
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Wonen op een eiland
Schitterende woonark met veel woonruimte op ruim perceel, gelegen op een eiland. Een privé-pont 
verbindt uw eigendom met de weerskanten van de Ringvaart. 

De ark en de bijbehorende bijgebouwen zijn in een L-vorm gesitueerd op de rand van het perceel. 
Een ruim terras biedt uitzicht over het water en de weilanden.

Het interieur is van deze tijd en heeft een bijzonder design met eclectische elementen.
De ark met bijgebouwen telt drie grote lounges. Een andere indeling is natuurlijk mogelijk.

De enorme tuin is strak en stijlvol aangelegd met een groot terras en een uitgestrekt gazon en 
een 4 tot 6 persoons jacuzzi omgeven door allerlei soorten bomen en struiken. Aan de waterkant 
bevindt zich een rietgedekt prieel met een daybed, alwaar men heerlijk kan genieten van de water-
kant. Langs de steiger aan de Ringvaart kunnen meerdere pleziervaartuigen worden afgemeerd.
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Kenmerken

Perceeloppervlak:  1.145 m2

Tuin:     Achtertuin
Energielabel:    Nog niet beschikbaar

Leimuiderdijk 501, Weteringbrug
Vraagprijs: € 995.000 k.k.
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Luxe appartement
aan de rand van Den Haag
Wonen in een klassiek appartementengebouw met diverse winkels op minimale loopafstand 
van 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) 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: € 795.000 k.k.
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Wonen aan het water!
Geschakelde villa met ruim botenhuis op Kaageiland aan vaarwater.

De villa is gelegen op een kavel van ca 550 m2 eigen grond.

Stelt u zich eens voor, een ruime aan het water gelegen villa met een inpandig botenhuis. U 
vaart zo vanuit uw huis de Kagerplassen op. De ruime inpandige box is geschikt voor een sloep 
tot een lengte van ca 8,5 x 3 meter. De villa is goed gesitueerd op het kavel en gunstig gelegen 
op de zon. Er is tevens een mogelijkheid tot afmeren van een sloep direct voor de deur.

De woning is gebouwd in 2015 en goed onderhouden. Er zijn twee verdiepingen en een 
vliering. Vanuit de ruime woonkamer en aansluitend de woonkeuken heeft u een panoramisch 
uitzicht over de Eijmerspoel. Op de etage zijn drie slaapkamers en een grote badkamer. De 
tuin is gelegen aan een gezellig en levendig haventje van waaruit veel watersport activiteiten 
worden ondernomen. 

Julianalaan 61, Kaag
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Kenmerken

Perceeloppervlak:  550 m2

Gebruiksoppervlak wonen: 201 m2

Inhoud woning:   855 m3

Aantal kamers:   4
Aantal slaapkamers:  3
Aantal badkamers:  1

Tuin:     Voor-, achter- en zijtuin
Energielabel:    Volgt

Julianalaan 61, Kaag
Vraagprijs: € 1.249.000 k.k.
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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   

Een meer positieve kijk 
op de woningmarkt

Als men de kranten leest, dan kan men niet om de 
woningcrisis heen: er is een structureel woningtekort, 
de prijzen van koopwoningen zijn te hoog, de rente 
stijgt, huurprijzen zijn ook te hoog, de banken zijn 
te strikt in hun hypotheekvoorwaarden, etc. Wij zien 
zeker problemen op de markt, maar zijn een stuk 
minder somber.

De problemen op de woningmarkt concentreren zich 
met name op het lage en middensegment van de 
markt. En met name starters hebben het moeilijk. 
Starters hebben meer last van de gestegen hypo-
theekrente dan andere woonconsumenten. Dat komt 
omdat zij hun koopwoning vaak volledig met een hy-
pothecaire lening financieren en geen gerealiseerde 
overwaarde of vermogen kunnen inbrengen.

Doorstromers op de woningmarkt hebben meestal 
al wel wat vermogen opgebouwd en in veel gevallen 
een overwaarde op hun huidige woning, waardoor 
ze niet de gehele koopsom hoeven te financieren. En 
wellicht nog belangrijker: zij kunnen hun bestaande 
hypotheek meenemen naar de nieuwe situatie. Door 
de jarenlange extreem lage rente is de bestaande 
hypotheekrente vaak relatief laag ten opzichte van de 
huidige tarieven. 

In de bovenkant van de markt, waarin wij actief zijn, 
zien wij nog geen kentering op de markt. Koopkandi-
daten zijn in veel gevallen niet of slechts gedeeltelijk 
afhankelijk van een hypothecaire financiering en er is 
een grote groep vermogenden in het land die mooi 
wonen belangrijk vindt en hier geld voor over heeft. 
Door Covid is de aandacht voor wonen blijvend 
verhoogd en nu thuiswerken tot norm is verheven, 

wordt er meer aandacht besteed aan de dagelijkse 
woonomgeving. 

De fundamenten onder de huidige woningmarkt zijn 
echter goed. De vraag is ongekend hoog, omdat 
het woningaanbod niet voldoende is. Er wordt te 
weinig nieuwbouw gepleegd om dit tekort te laten 
verdwijnen. Er zal dus voorlopig een schaarste blijven 
bestaan aan goede woningen. De voorspelde daling 
van woningprijzen (6% voor 2023 volgens ABN Amro) 
verwachten wij met name in de onderkant van de 
markt. Bekend is dat de betaalbaarheid van de wo-
ning vaak een graadmeter is voor de waarde van de 
woning. Dat geldt niet voor het hoge segment. 

Wel zal de kwaliteit van de woning steeds belangrij-
ker worden voor de kandidaat koper. Door de fors 
gestegen energieprijzen zijn kopers kritischer gewor-
den naar de kwaliteit van de woning die ze zoeken. 
De isolatie van de woning en het energielabel krijgen 
steeds meer aandacht.
In het hogere segment zal genoemde kwaliteit van de 
woning belangrijker blijken dan de hypotheekrente. 
Doordat in het hogere segment de oppervlakten en 
inhoud van de woningen vaak ruim bemeten zijn, zal 
de energiezuinigheid een steeds belangrijker aan-
dachtspunt worden. 

Ondanks de lichte afkoeling van de landelijke wo-
ningmarkt hebben wij in onze portefeuille nog geen 
afnemende interesse van koopkandidaten waarge-
nomen. De omloopsnelheid van objecten die we 
in verkoop nemen is nog steeds hoog. Wij zien de 
toekomst zonnig tegemoet!

Door: ir. Kim ten Kley MRE BA

COLUMN
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Prachtig uitgebouwd 
hoekherenhuis
Deze hoekwoning ligt op een ruime kavel (293 m2) met vrijstaande garage en diverse terrassen. 
De woning is nagenoeg volledig gemoderniseerd en aangepast naar de wensen van deze tijd. 
Het huis is goed onderhouden. Recent is de begane grondvloer vervangen en geisoleerd. Er 
zijn 8 zonnepanelen op het dak geplaatst. In de woonkamer is een pelletkachel geplaatst welke 
feitelijk de gehele begane grond verwarmt.

De woning heeft een vloeroppervlak van 142 m2. Op de verdieping zijn er drie slaapkamers en 
twee badkamers. Op de zolder is een overloop en slaapkamer. 

Het herenhuis ligt aan een rustige laan in de kindvriendelijke Zeeheldenbuurt en bevindt zich 
op loopafstand van winkelcentrum de Lange Voort waar men de dagelijkse boodschappen 
doet. Ook zijn de bekende sportverenigingen zoals de LOHC en het zwembad Poelmeer bin-
nen enkele minuten te bereiken lopend of op de fiets. Diverse (internationale) scholen liggen 
om de hoek.

Karel Doormanlaan 1, Oegstgeest
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Kenmerken

Perceeloppervlak:  293 m2

Gebruiksoppervlak wonen: 142 m2

Inhoud woning:   512 m3

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

Tuin:     Voor-, achter- en zijtuin
Energielabel:    C

Karel Doormanlaan 1, Oegstgeest
Vraagprijs: € 775.000 k.k.
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RECENT VERKOCHT

RIJPWETERING
Woonark ‘De grote beer’

VERKOCHT

VERKOCHT

OOK VERKOPEN? WIJ HELPEN U GRAAG!

WARMOND
Herenweg 94

VERKOCHT

VERKOCHT



BINNENKORT IN VERKOOP

WASSENAAR
Groot Haesebroekseweg 57
Vraagprijs: € 3.950.000 k.k.
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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 27, winter 2023

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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