
1

HD │ sharing space

Wie komt er werken en delen? 
Wij zoeken een bedrijf dat, voor zijn 15 - 30 medewerkers, een nieuwe  
werkplek volgens eigen ideeën wil inrichten. En dat samen met HD ruimte, 
ideeën en services wil delen.

Wat bieden we? 
De volledige tweede etage met een metrage van 395 m2 (vvo) kantoorruimte in 
een moderne, representatieve kantoorvilla aan de Jan Leentvaarlaan 30, gelegen 
op het Erasmuspark te Rotterdam. In overleg ingericht met diverse typen  
werkplekken voor verschillende werkzaamheden variërend van overleggen en 
brainstormen tot nadenken, bellen en stilteruimten. 

Gezamenlijk gebruik van ondersteunende diensten: telefoniste, secretariaat, 
financiële administratie en schoonmaak van de gedeelde ruimten. 

Gezamenlijk gebruik van - in overleg te ontwikkelen - kantine / lounge.

Interactie tussen de organisaties om kennis en ervaring te delen en elkaars diensten 
en markering te versterken. 

6 vaste parkeerplaatsen en gedeeld gebruik van 5 bezoekersplaatsen. 

Huurprijs:  EUR 140,- per m2 per jaar | flexibele huurtermijnen
  EUR 750,- per parkeerplaats p/jaar, EUR 250,- bezoekersplaats p/jaar
  Prijzen excl. BTW
 
Waar is HD │ sharing space te vinden? 
Direct aan ring Rotterdam Oost (A16), bij OV-knooppunt metrostation Kralingse 
Zoom. Dus zeer goed bereikbaar met zowel auto, als openbaar vervoer.

Meer weten over HD │ sharing space? 
Bel onze makelaars: DTZ Zadelhoff 010 433 35 55 │ Parc Makelaars 010 436 57 00
Meer weten over HD? Kijk op www.overhd.nl.
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begane grond

A16 Ring 
Rotterdam Oost

Metro en busstation
Kralingse zoom

A16 Af/oprit 26 Kralingen 

A16 Af/oprit 26 Kralingen 
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begane grond |    verhuurbaar vloeroppervlak (naar rato)
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eerste verdieping |    verhuurbaar vloeroppervlak (naar rato)
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tweede verdieping |    verhuurbaar vloeroppervlak
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DTZ Zadelhoff
K.P. van der Mandelelaan 110
3062 MB Rotterdam
+31 10 433 35 55
rotterdam@dtz.nl

Parc Makelaars
Parklaan 1
3016 BA Rotterdam
+31 10 436 57 00
info@parc.nlcontactinformatie


