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Diverse Kantoorruimtes te huur op de Corkstraat te Rotterdam. Dit zeer vernieuwende kantoorconcept is te vinden 
op het bedrijventerrein “Noordwest” nabij Rotterdam Airport. In dit prachtige pand kunt u verschillende werkplekken 
huren met ongekend veel mogelijkheden, zo zijn er kantoorruimtes, werkplaatsen, studio’s en opslagruimtes in 
verschillende maten beschikbaar. Daarnaast is het ook mogelijk om vergaderruimtes of een virtueel kantoor te huren.




Naast het huren van ruimtes heb je ook de mogelijkheid om een vast of flexibel bureau te huren. Wat u ook huurt, u 
wordt voorzien van alle moderne voorzieningen zoals; gebruik van de keuken, gratis gebruik van vergaderruimtes en 
toegang tot alle georganiseerde events.




Het multi tenant gebouw ligt op bedrijventerrein Noordwest in Rotterdam en is optimaal bereikbaar door de ideale 
aansluiting via de snelwegen A13, A20 en  A4. 

Komt u met openbaar vervoer? Dan is dat ook geen enkel probleem, de dichtbij zijnde bushalte is op 5 min. 
loopafstand, met een goede vervoersregeling van en naar Rotterdam Centraal en station Leiden.





Metrage




Full service kantoorunits




kantoor oppervlakte: circa  120 m². BVO 




Deelverhuur is al mogelijk vanaf: 20 m². BVO




Voor meer informatie over de actuele beschikbaarheid en de verschillende mogelijkheden, kunt u contact opnemen 
met de Online Bedrijfsmakelaar. Wij helpen u graag.
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Wat zijn de mogelijkheden? 




Full-service kantoorunits huren





De kantoorunits zijn volledig ingericht en beschikt over 2/3 werkplekken, inclusief meubilair, internet via glasvezel en 
Voip telefoon en inclusief het parkeren en de servicekosten.





Vergaderruimte huren





Heeft u behoeft aan spreekkamers of vergaderruimte? Wij verzorgen u vergadering met alle gewenste faciliteiten. 
het is mogelijk om apart per uur deze ruimtes te huren.





Virtueel kantoor





Heeft u alleen een zakenadres of een adres voor uw KvK inschrijf adres nodig? Dan is een virtueel kantoor de ideale 
oplossing. Wij werken voor uw post en u kunt op uur-basis gebruik maken van onze spreekkamers en 
vergaderruimtes, daarnaast wordt telefoon antwoordservice ook door ons verzorgd.





Professionele kantoorruimtes waarvan u van de volgende diensten gebruik kunt maken: 




•	Vergaderruimtes: 1 grote vergaderzaal en 3 spreekkamers met TV en beamer

•	Catering: koffie, thee, frisdrank, snacks, volledige lunches of een snel broodje

•	Receptieservice: ontvangst en doorverwijzen van uw bezoekers

•	Telefoonservice: telefoonbeantwoording bij afwezigheid of doorverbinden naar extern nummer

•	Postverzorging: bezorging, mailingen, frankeren, aantekenen, koeriersdiensten

•	Snel internet via glasvezel

•	Ruime gratis parkeervoorzieningen op eigen terrein

•	De bus vanuit het Marconiplein stopt voor de deur

•	Schoonmaakservice

•	Laadpaal voor elektrisch rijden
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Wat is Facility Point?




Er zijn diverse redenen waarom Facility Point ook voor u interessant kan zijn.




•	Volledig ingerichte kantoren, per direct beschikbaar

•	Internet via glasvezel en Voip telefonie is inbegrepen

•	Zeer goede prijs/prestatie verhouding

•	Zeer goed bereikbare locaties

•	Gratis parkeren op eigen parkeerterrein

•	Zakelijk en professioneel, met een ongedwongen sfeer

•	Receptiediensten, met een uitgebreid scala aan services

•	Diverse spreekkamers & vergaderzalen

•	Laadpalen voor elektrisch rijden




Misschien nog wel het belangrijkste: de Facility Point business centers kennen een prettige sfeer waarbinnen veel 
ondernemers zich thuis voelen.




Het persoonlijke contact binnen onze vestigingen en met de ondernemers achter Facility Point zorgt ervoor dat u 
feeling houdt met 'het ondernemerschap' en met ondernemers in de regio.






Huurcondities 





Huurprijs: Full- service kantoorunits vanaf €475,- per maand excl. BTW

Huurtermijn: In overleg. 

Servicekosten: Nader overeen te komen. 

Aanvaarding: Per direct. 




Zekerheidstelling: Een waarborgsom ter grootte van drie maanden huur te vermeerderen met BTW en servicekosten.

BTW: Indien huurder niet aan het “90%-criterium”(aandeel belaste prestaties) voldoet, zal er van rechtswege sprake 
zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Als dan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief 
omzetbelasting, zodanig verhoogd, dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd. 
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Hoe breng ik een bod uit?

Wanneer het voorstel per mail of 
telefonisch bij ons binnenkomt, nemen wij 
direct contact op met de eigenaar. De 
eigenaar zal uw voorstel accepteren, een 
tegenvoorstel uitbrengen of uw voorstel 
afwijzen. 





Breng uw bod uit via:


- Rechtstreeks aan de eigenaar na of tijdens

  de bezichtiging

- Telefoonnummer: 085-020 1028

- E-mail: info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

- www.onlinebedrijfsmakelaar.nl





Zelf uw bedrijfspand verhuren of 


verkopen?

De Online Bedrijfsmakelaar biedt de 

mogelijkheid om als vastgoedeigenaar zelf 
uw bedrijfspand te verhuren of verkopen 
op 14 aanbodsites, met begeleiding van 
een NVM- bedrijfsmakelaar, voor een vast 

éénmalig tarief vanaf € 995,- excl. BTW. 




U doet zelf de bezichtiging, wij de rest! 

Hoe bezichtig ik een bedrijfspand?

Om u een zo goed mogelijk beeld te 
geven van het bedrijfspand, vinden wij 
het belangrijk dat de eigenaar de 
bezichtiging zelf begeleidt. Daarom 
vragen wij de eigenaar om contact met u 
op te nemen voor het maken van  een 
afspraak. Omdat de eigenaar niet 
gebonden is aan kantoortijden kunnen 
bezichtigingen ook vaak ’s avonds of in 
het weekend plaatsvinden.





Vraag een bezichtiging aan via:


- Een contactaanvraag via een aanbodsite

- Telefoonnummer: 085-020 1028

- E-mail: info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

- www.onlinebedrijfsmakelaar.nl





Overige documentatie


Vaak is er extra documentatie van het 
pand beschikbaar, bijvoorbeeld stukken 
van de Vereniging van Eigenaren, het 
actuele bestemmingsplan, kadastrale 
gegevens en plattegronden. Wilt u deze 
documenten inzien, neem dan contact op 
met de Online Bedrijfsmakelaar.

ALGEMENE INFORMATIE



Mocht u een vrijblijvende bezichting willen inplannen of mocht u naar aanleiding van deze 
brochure, de van deze brochure deel uitmakende bijlagen of anderszins in verband

met dit object vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact met ons op.





CONTACTGEGEVENS:




Online Bedrijfsmakelaar

Kerver 19a

5521 DA Eersel

T


E


I

085- 020 1028

info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

www.onlinebedrijfsmakelaar.nl

DISCLAIMER





Ondanks dat deze brochure en de daarvan deel uitmakende bijlagen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn 
samengesteld kunnen aan de inhoud daarvan geen rechten worden ontleend. 

Deze brochure en de daarvan deel uitmakende bijlagen zijn uitsluitend bedoeld om te informeren en uit te nodigen tot 
het doen van een aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities komt geen overeenkomst tot stand en worden 
onze opdrachtgevers en de Online Bedrijfsmakelaar B.V. niet gebonden. Een overeenkomst komt slechts tot stand door 
aanvaarding van alle essentiële en ondergeschikte punten van een aanbod. De totstandkoming van een overeenkomst 
blijkt uitsluitend uit een schriftelijke kennisgeving door de Online Bedrijfsmakelaar B.V. en/of haar opdrachtgever.



T         085- 020 1028

E         info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

I          www.onlinebedrijfsmakelaar.nl


