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TE HUUR  

KANTOORRUIMTE 

 “DE ROTTERDAM – 26e VERDIEPING” 

WILHELMINAKADE 143 te ROTTERDAM  
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Omschrijving: 
Op de 26e verdieping van het gebouw “De Rotterdam” is totaal circa 580 m2 kantoorruimte voor onderverhuur 
beschikbaar.  
 
Circa 500 m2 kantoorruimte is met gebruik van hoogwaardige materialen volledig aangepast tot een stoere 
maar tevens zeer stijlvolle ruimte. Deze uitstraling in combinatie met het prachtige uitzicht op onder andere 
de Rotterdamse Skyline, Erasmusbrug, De Maas en Stadion De Kuip zorgt voor een werkelijk unieke en “one 
of a kind” kantoorruimte. De kantoorruimte is naast regulier kantoorgebruik tevens zeer geschikt als foto-
/filmstudioruimte. Op dit moment zijn er reeds diverse volwaardige studioruimten aanwezig. 
 
Er zijn reeds onderhuurmogelijkheden vanaf circa 80 m2. Dit betreft eveneens een turn-key kantoorruimte 
maar is  voorzien van het reguliere afbouwpakket. 
 
 
De Rotterdam 
De Rotterdam is een van de bekendste en meest in het oog springende gebouwen uit de skyline van 
Rotterdam. Het multifunctionele gebouw is gebouwd naar ontwerp van de bekende architect Rem Koolhaas 
en bestaat uit hoogwaardige kantoren, luxe appartementen, designhotel Nhow****, horeca en een inpandige 
parkeergarage.  Vanwege de combinatie van de diverse functies binnen het gebouw wordt “De Rotterdam” 
ook wel de verticale stad aan de Maas genoemd. In totaal omvat het gebouw circa 160.000 m² b.v.o. 
verdeeld over 3 torens. De beschikbare kantoorruimte bevindt zich in de Oost toren. 
 
 
Omgeving: 
De Rotterdam is gelegen op de bruisende Kop van Zuid, direct aan de Maas. Het gebouw wordt omringd door 
diverse andere landmarks zoals de Montevideo, World Port Center, Maastoren, Cruise Terminal, New 
Orleans en Las Palmas. In de directe omgeving wordt voorzien in een grote diversiteit aan 
horecagelegenheden. Naast het uitgebreide horeca aanbod voorziet de Kop van Zuid ook in voorzieningen 
als een supermarkt (AH), bioscoop (Lantaren Venster), theater (Nieuwe Luxor) en fitnessclub(s). 
 
 
Bereikbaarheid: 
De Rotterdam is strategisch gelegen in het centrum van Rotterdam en is gunstig gelegen ten opzichte van de 
ringwegen en het Openbaar Vervoer netwerk.  
 
Per auto 
Met de auto is de Ring Rotterdam snel te bereiken via de Laan op Zuid of Erasmusbrug en Maasboulevard.  
 
Per openbaar vervoer 
Op loopafstand is metro-/tramstation Wilhelminaplein gelegen. Vanaf dit station is Centraal Station Rotterdam 
binnen enkele minuten en zonder overstappen bereikbaar. Ook ov knooppunt Zuidplein is in enkele minuten 
en middels een rechtstreekse verbinding te bereiken. 
 
 
Oppervlakte: 
26e verdieping (unit 1): 80 m2  kantoorruimte 
26e verdieping (unit 2):  500 m2    kantoorruimte 
Totaal:  580 m2    kantoorruimte 
 
De kantoorruimten kunnen zowel gecombineerd als separaat gehuurd worden. Hierdoor zijn er 
huurmogelijkheden vanaf 80 tot 580 m2 kantoorruimte. 
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Parkeren: 
In de inpandige parkeergarage zijn een nader te bepalen aantal parkeerplaatsen beschikbaar. Voor de huur 
van een parkeerplaats dient separaat een abonnement te worden afgesloten met de exploitant van de 
parkeergarage Q-park. 
 
 
Kenmerken & voorzieningen:  
Het gebouw en/of het gehuurde beschikt onder meer over de navolgende voorzieningen: 

- Imposante entreehal met een bemande receptie; 
- Verwarming en koeling via luchtbehandelingsinstallatie; 
- Liftengroep met 4 low-rise en 4 high-rise liften;  
- Luxe sanitaire groepen per verdieping; 
- Kabelgoten voorzien van elektrabekabeling en WCD’s; 
- Brandslanghaspels per verdieping; 
- Gevel met warmte isolerende beglazing; 

 
 
Aanvullende voorzieningen 
De navolgende aanvullende voorzieningen en inrichtingscomponenten zijn door of vanwege de vertrekkend 
huurder aangebracht en worden ter overname aan een nieuwe huurder aangeboden:  

- Aanwezige vloerafwerking (gietvloer); 
- Systeemplafonds in zwart uitgevoerd; 
- Verlichtingsarmaturen, waaronder diverse opbouwrails met spots; 
- Luxe pantry met inbouwapparatuur; 
- Glazen scheidingswanden; 
- Dichte scheidingswanden; 
- Wandpanelen; 
- Databekabeling aangesloten op een patchkast; 

 
De bovenstaande zaken maken expliciet geen onderdeel uit van het gehuurde. Onderhoud, reparatie en/of 
vervanging komt derhalve voor rekening en risico van huurder.  
 
 
Huurprijs: 
Op aanvraag. 
 
 
Servicekosten: 
De servicekosten bedragen € 42,-- per m2 per jaar exclusief BTW, als verrekenbaar voorschot. 
 
 
Huurtermijn: 
Het betreft een onderhuursituatie met een huurtermijn tot en met 14 februari 2024. Eventuele afwijkende 
huurperiode(n) in overleg.  
 
 
Huurbetalingen: 
Per kwartaal vooruit te voldoen. 
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Huurprijs indexering: 
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het 
maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks “CPI-Alle Huishoudens” Laag 
(2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). 
 
 
Omzetbelasting: 
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. In geval huurder de BTW niet kan 
verrekenen zal de huurprijs in overleg met huurder worden verhoogd ter compensatie van de gevolgen van 
het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur. 
 
 
Huurgarantie: 
Huurder dient een bankgarantie te stellen, dan wel een waarborgsom te voldoen ter grootte van een bruto 
kwartaalverplichting. Dit wil zeggen 3 maanden huur te vermeerderen met servicekosten en BTW over 
beiden. 
 
 
Huurovereenkomst: 
Conform standaard ROZ-model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW 
(versie januari 2015). 
 
 
Aanvaarding: 
Per direct. 
 
 
Inlichtingen:   Schaub & Partners Bedri j fshuisvesting bv  
   Westple in 5 ,  3016 BM Rotterdam 
   Tel.  :  (010) 422 32 20 
   Emai l  :  in fo@schaub.nl   
 S i te :  www.schaub.nl  
  
Deze projectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding. De vermelde informatie is van algemene 
aard en niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Alle informatie is met zorg samen gesteld, 
is geheel vrijblijvend en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De 
informatie is (mede) gebaseerd op door derden verstrekte gegeven. Aansprakelijkheid veroorzaakt door 
onjuistheid van door derden verstrekte gegevens aan Schaub & Partners Bedrijfshuisvesting wordt niet aanvaard. 
 
 
 

http://www.schaub.nl/
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