Kantoor in het Schielandshuis?
Ingepakt tussen moderne hoogbouw in het
hart van het centrum is het Schielandshuis
een historisch icoon. Het is het huis waarin
je je laat inspireren en informeren of waar
je komt om zaken te doen.
Op dit moment zijn er nog verschillende
mogelijkheden voor het huren van
kantoorruimte.
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HUIS VAN DE STAD
Het ‘Huis van de stad’ herbergt als vanouds
verschillende huurders. De ‘bewoners’ delen
hun trots voor de stad en iedereen zet zich,
met hun kennis, expertise en bijbehorend
netwerk, op eigen wijze in om Rotterdam
vooruit te helpen. De vrije kantoorruimtes
van het Schielandshuis op de tweede, derde
en vierde verdieping worden per sectie
verhuurd.
DERDE EN VIERDE VERDIEPING
De bovenste verdiepingen zijn via een vide
aan elkaar verbonden. In het dak is een
lichtkoepel geplaatst. Een koepel die het
Schielandshuis ooit sierde, maar nu voorzien
is van zonwerend isolatieglas en elektrisch
bedienbare zonwering. Door de koepel en de
lichtinval door de vele dakkapellen, is het
prettig werken onder de hanenbalken van dit
rijksmonument. De Rotterdamse Raad van
Kunst en Cultuur heeft een aantal ruimtes op

In het
Schielandshuis is
de kracht van
samenwerking
voelbaar.
de derde en vierde verdieping. De overige
ruimte is een grote kantoortuin die per deel
of in zijn geheel te huur is.
PRIJS EN VIERKANTE METERS
De derde (ca 130 m2) en vierde (ca 133 m2)
verdieping zijn ieder geheel of gedeeltelijk te
huur voor € 175,- per m2/jaar (excl. BTW en
excl. servicekosten á € 50,- m2/jaar).

Bent u benieuwd naar alle mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op met
Rotterdam Partners, Jordi Schipper via +31 (0)6 20 33 07 14 of j.schipper@rotterdampartners.nl.
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SITUATIE
Deze verdiepingen hebben een open sfeer,
kunnen niet afzonderlijk worden afgesloten
en zijn vrij in te richten. Er is een pantry voor
algemeen gebruik voorzien van koelkast,
vaatwasser, magnetron, thee en koffie
(Nespresso). In het pand is op de 2e etage een
grotere bedrijfskantine die gebruikt kan
worden als informele overlegplek en waar
tussen 12-14 uur geluncht kan worden.
De unieke stijlkamers en de filmzaal zijn per
dagdeel of per uur te huur. In ‘Brasserie
Schielandshuis’ in het souterrain kun je
terecht voor een meeting met koffie, een
uitgebreide lunch of een borrel met lekkere
hapjes.
Het Schielandshuis is voorzien van een
receptie voor ontvangst van uw bezoek,
postverwerking en eventuele telefoondienst.
Toegang tot het pand 24/7 door middel van
een sleutel tag. Het gehele pand is voorzien
van wifi waarbinnen uw eigen netwerk
gecreëerd kan worden. Ook bedraad
internet/netwerk is mogelijk.

Bent u benieuwd naar alle mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op met
Rotterdam Partners, Jordi Schipper via +31 (0)6 20 33 07 14 of j.schipper@rotterdampartners.nl.
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KOM KIJKEN
Geïnteresseerd in het huren van
kantoorruimte in het Schielandshuis?
Je bent van harte welkom voor een
bezichtiging.
Bel of mail naar:
Jordi Schipper
Facilitair Coördinator
BEREIKBAARHEID
Het Schielandshuis is uitstekend te
bereiken met zowel eigen als openbaar
vervoer. Direct naast het Schielandshuis
kun je parkeren in Q-Park Koopgoot aan
de Bulgersteyn 5. Op ongeveer 5 minuten
loopafstand stopt de trein op station Blaak.
Station Beurs, het belangrijkste metrostation
in de stad ligt naast het Schielandshuis. Hier
stoppen alle metrolijnen.
De tramlijnen 8, 20, 21, 23, 24 en 25
stoppen op dezelfde afstand.

Telefoon: 010 - 790 01 51
E-mail: j.schipper@rotterdampartners.nl
ADRES
Korte Hoogstraat 31
3011 GK Rotterdam
www.schielandshuis.nl
Als hoofdbewoner van het Schielandshuis
verzorgt Rotterdam Partners de verhuur aan
derden.

Aan de verstrekte informatie in deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend.
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