
Kantoorruimte in units vanaf ca. 30 m²

Sluisjesdijk 37 te Rotterdam

HUURPRIJS € 150,00 per m² per jaar
exclusief BTW en servicekosten

Geheel vernieuwd interieur, 
turn-key units.

Gratis parkeren op eigen 
parkeerterrein!



Kenmerken
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Huurprijs

€ 150,00 per m² per jaar, exclusief BTW en 
servicekosten





Huurtermijn


N.o.t.k.




Parkeerplaatsen


Ja gratis op eigen terrein




Opleveringsniveau


In huidige, gerenoveerde staat




BTW belast


Ja

Zekerheidsstelling

Een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 
3 maanden huur





Indexering


Jaarlijks




Servicekosten


€ 35,00 per m² per jaar, exclusief BTW




Betalingen


Per kalendermaandl




Datum van oplevering


Direct




Energielabel


C



Indeling
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Momenteel zijn er voor de verhuur diverse 

mogelijkheden beschikbaar:
 



 

1e verdieping
 2e verdieping*



Unit 102 & 103: ca. 262 m² kantoorruimte
 
Unit 201 & 202: ca. 225 m² kantoorruimte

Eigen toiletgroep en complete pantry, 2 separate 

vergader-/ directiekamers.
 
Unit 203: ca. 100 m² kantoorruimte



 


Unit 104, 105 & 106: ca. 230 m² kantoorruimte
 
Unit 208: ca. 26 m² kantoorruimte


 


 


* Metrage is inclusief opslag voor het medegebruik * Metrage is inclusief opslag voor het medegebruik 
van de gemeenschappelijke toiletten, van de gemeenschappelijke toiletten, 
keukenfaciliteiten en algemene-/ gangzones.
 keukenfaciliteiten en algemene-/ gangzones.
















Voorzieningen
Faciliteiten en voordelen, de units worden 
opgeleverd

 Geheel vernieuwd interieur, turnkey;
 Inclusief nieuw gelegde visgraat pvc-vloerbedekking;
 Nieuwe highspeed glasvezelbekabeling;
 Airco met luchtverversing, warmteterugwinning, 

koeling en verwarming;
 Draaikiepramen, warmte werende folie, dubbelglas, 

ramen kunnen worden geopend;
 Nieuwe LED inbouw verlichting in gehele pand;
 Energielabel B/C;
 Veel energiebesparende maatregelen toegepast 

(o.a. aan/uitschakeling verlichting in unit d.m.v. 
bewegingssensoren;

 Pantry’s op iedere etage;
 Diverse toiletgroepen op alle etages;
 Elektrische uitval zonneschermen;
 Personenlift;
 Brandmeld/ontruimingsinstallatie;
 Fietsenstalling;
 4 lunchbanken op voorterrein;
 4 laadpunten voor elektrische auto’s op eigen terrein;
 LED-buitenverlichting.



Omschrijving
Algemeen
 
Betalingswijze

Dit opvallende bedrijfsgebouw met De huurpenningen, servicekosten en BTW dienen te 
representatieve kantoorruimte is gelegen op een worden voldaan bij vooruitbetaling per 
zichtlocatie aan de entree van de Sluisjesdijk op kalendermaand.

bedrijventerrein ‘Rotterdam-Waalhaven‘. De 

Sluisjesdijk groeit in het kader van project 
Omzetbelasting

‘Stadshavens‘ de komende decennia uit tot een Over de huurprijs zal BTW in rekening worden 
centrum van hoogwaardige havengerelateerde gebracht. Indien BTW niet in rekening kan worden 
technologische bedrijvigheid.
 gebracht, geldt een nader te bepalen opslag op 


 bovengenoemde huurprijs.


Huurprijsaanpassing
 


Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum 
Bijkomende kosten

huuringang, op basis van de wijziging van het Een voorschot groot € 35,00 per m² per jaar, 
prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex exclusief BTW voor de nader te bepalen leveringen 
(CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), en diensten.

gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS).
 De servicekosten worden uitgerekend op basis van 


 jaarlijkse nacalculatie.
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Vervolg omschrijving





Zekerheidsstelling


Een bankgarantie ter grootte van een 
betalingsverplichting van drie maanden, inclusief 
servicekosten en BTW.





Betalingswijze


De huurpenningen, servicekosten en BTW dienen te 
worden voldaan bij vooruitbetaling per 
kalenderkwartaal.





Wijze van oplevering


In huidige staat.
































































Nadrukkelijk zij vermeld dat deze vrijblijvende 
informatieverstrekking niet als een aanbieding of 
offerte mag worden beschouwd. Aan deze 
gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
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Locatie
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Bereikbaarheid


De Sluisjesdijk is goed bereikbaar vanaf de


zuidelijke ringweg rond Rotterdam met rijkswegen

A15 (Europoort-Rotterdam-Nijmegen) en A29

Rotterdam-Zierikzee).




Het gebouw is tevens goed bereikbaar met het

openbaar vervoer. Lijn 67 van de RET heeft een

halte voor de deur.





• Ca. 6 autominuten filevrij van/naar ring 


   Rotterdam;


• Busstation voor de deur;


• Watertaxi voor de deur (ca. 5 minuten varen 


   naar centrum Rotterdam);


• 10 minuten rijden naar Coolsingel/centrum via  


   Maastunnel e.v.;


• Winkels en horeca op loopafstand. 

Parkeren


Eigen parkeerterrein met totaal ca. 65 

parkeerplaatsen. Huurders kunnen hier gratis 
gebruik van maken.




Daarnaast is er ook nog ruime gratis 
parkeergelegenheid direct aan de openbare weg.



Bestemmingsplan
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Het geheel valt onder de regels van het bestemmingsplan 'Waalhaven en Eemhaven d.d. 22 februari 2018 van

de gemeente Rotterdam en is bestemd voor 'Bedrijf -7 (art. 9)'.




De voor 'Bedrijf - 7' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. dienstverlening ten behoeve van de scheepvaart 

en offshore en andere havengerelateerde 
kantoren;

b. andere havengerelateerde activiteiten, 
waaronder havenfacilitaire diensten, 
testlaboratoria ten behoeve van de maritieme 
sector en logistieke dienstverlening;

c. dienstverlening en productie ten behoeve van de 
scheepvaart en offshore met de bijbehorende be- 
en verwerking ;

d. bedrijven, met het daarbij behorende erf en 
werkterrein;

e. ter plaatse van op de verbeelding aangegeven 
aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf -3' zijn de 
gronden tevens bestemd voor mijnbouw in de 
vorm van gas- en aardolie exploratie en -
exploitatie met de bijbehorende be- en 
verwerking;

f. ter plaatse van op de verbeelding aangegeven 
aanduiding 'specifieke vorm van 
bedrijf-8' (Willingestraat 1) zijn de gronden tevens 
bestemd voor een drukkerij;

g. ter plaatse van op de verbeelding aangegeven 
aanduiding 'kantoor' (Nijmegenstraat 27) zijn de 
gronden tevens bestemd voor een kantoor;

h. ter plaatse van op de verbeelding aangegeven 
aanduiding 'garage' zijn de gronden tevens 
bestemd voor een garagebedrijf;

i. ter plaatse van op de verbeelding aangegeven 
aanduidingen 'detailhandel' (Sluisjesdijk 45 en 49) 
zijn de gronden tevens bestemd voor 
detailhandel;

j. ter plaatse van op de verbeelding aangegeven 
aanduiding "detailhandel-grootschalig' (Bijlstraat 
9), zijn de gronden tevens bestemd voor een

www.planviewer.nl



Bestemmingsplan (vervolg)
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groothandel in hout en bouwmaterialen;
k. ter plaatse van op de verbeelding aangegeven 

aanduiding 'bedrijfswoning' (Willingestraat 3) zijn 
de gronden tevens bestemd voor een 
bedrijfswoning;

l. ter plaatse van adres Sluisjesdijk 45 is een 
levereancier voor kozijnen toegestaan;

m. voorzieningen, zoals afvalwaterzuivering, 
luchtbehandelingssystemen, damp- en 
geurverwerkingsinstallaties en 
elektriciteitsopwekking anders dan met behulp 
van windturbines, die ten dienste staan van de 
bestemmingen, bedoeld onder a t/m d;

n. bedrijfsgebonden kantoren;
o. (spoor)wegen en paden;
p. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
q. kaden, taluds en afmeervoorzieningen;
r. laad- en losvoorzieningen;
s. kabels en (buis)leidingen;
t. nuts-, groen- en parkeervoorzieningen;
u. erfafscheidingen en geluidswerende 

voorzieningen.
v. Waarde - Archeologie 3, voor zover de gronden 

mede als zodanig zijn bestemd.
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Plattegrond 1e verdieping
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Plattegrond 1e verdieping
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Plattegrond 2e verdieping
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Plattegrond 2e verdieping
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Kadastrale kaart
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Adres

Sluisjesdijk 37





Postcode / Plaats


3087 AD Rotterdam

Gemeente

Charlois





Sectie / Perceel

E / 3812 & A / 4122 

Soort

Erfpacht



Een passende huisvesting voor uw bedrijf?

Onze specialisten staan klaar om te helpen!

Niels Loenen
Vastgoedadviseur

Kantoren

Informatie aanvragen of bezichtiging plannen? Bel: 010 - 424 8 888

 Snel, proactief en ondernemend
 Sterk team met altijd één helder aanspreekpunt
 Thuis in de markt, de regio en bij instanties
 Uw uitdaging is onze uitdaging
 NVM Business Makelaar
 Vastgoedcert gecertificeerd

Waarom Ooms Makelaars?

Maaskade 113, 3071 NJ Rotterdam
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Tel: 088 424 0 145

Ted Rommelse
Directeur

Register Makelaar en Taxateur o.z.
Tel: 088 424 0 171

Willem Noorland
Vastgoedadviseur

Kantoren
Tel: 088 424 0 271

Nils van den Berg
Vastgoedadviseur

Kantoren
Tel: 088 424 0 116

Ilona van Kooten
Afdelingssecretaresse

Kantoren
Tel: 088 424 0 117

Sjoerd Preesman
Vastgoedadviseur

Kantoren
Tel: 088 424 0 184




