
Parterre
Moderne 

kantoorvilla  

met uitstekende 

zichtlocatie op 

business park 

Rotterdam  

The Hague Airport.



In het hart van de dynamische regionale luchthaven, staat de moderne 

kantoorvilla Parterre. Het gebouw is gelegen aan de Airportbaan, waarlangs 

werknemers, reizigers en andere bezoekers van en naar de luchthaven reizen. 

Hierdoor een uitstekende zichtlocatie voor bedrijven.

Kantoorgebouw Parterre beschikt over 

een eigen entree, een ruim dakterras 

en een afgesloten parkeergarage. In 

totaal biedt dit gebouw circa 2.112 m² 

v.v.o. kantoorruimte en er kunnen op 

de gevels naamsaanduidingen worden 

geplaatst. Vanaf de verschillende 

verdiepingen heb je bovendien een 

geweldig uitzicht over de luchthaven 

en omliggende steden, zoals 

Rotterdam en Den Haag. Parterre 

biedt op de begane grond de entree, 

op de eerste tot en met de derde 

verdiepingen (elk circa 703 m2 v.v.o.) 

zijn de kantoorvloeren met 

werkplekken voorzien en op de vierde 

verdieping schittert het dakterras. 

Kantoorvilla Parterre is beschikbaar 

voor single-tenant verhuur.



A

Objecttype
Single-tenant

A

Beschikbaar in overleg: 
ca. 2.112 m2 v.v.o.

A
ENERGIELABEL 
Het object beschikt over  

een energielabel A en is geldig  

tot 12 november 2024

A

Airport Terminal van  
Rotterdam The Hague 
Airport

Busstation 

A
Diverse horeca 

Kinderdagverblijf  
‘In de Wolken’ 

A

Parkeren
43 parkeerplaatsen op 

afgesloten parkeerterrein, 

waarvan 6 met EV laadpunt en 

een overdekte fietsenstalling

A

Huurprijs kantoorruimte 
€ 185,- per m² v.v.o. per jaar, 

exclusief BTW en servicekosten

A

Huurprijs parkeren
€ 1.500,- per plaats per jaar,  

exclusief BTW

A

Voorschot servicekosten
De leveringen en diensten 

worden allen door de huurder 

zelf verzorgd en komen geheel 

en al voor zijn rekening

A

Oplevering
Per 1 januari 2023

Kerngegevens



Staat van oplevering

Parterre kent een zeer hoogwaardig opleveringsniveau dat volledig voldoet aan de hedendaagse 
eisen van modern energiezuinig kantoorgebruik met een optimaal binnenklimaat. Op de begane
grond bevindt zich de entree, de eerste tot en met de derde verdiepingen – van circa 703 m2 v.v.o. –  
zijn de kantoorvloeren met werkplekken en op de vierde verdieping schittert het dakterras.

Andere kenmerken zijn:
• fraai inbouwpakket;
• open vloeren en diverse vergaderruimten;
• luxe pantry per verdieping;
• MIVA toilet;
• douche;
• kolfkamer;
• ruim dakterras met vlonderonderdelen; 
• lift;
• topkoeling met diverse regeleenheden per vloer;
• 6 EV laadplekken;
• Slagboominstallatie; 
• Toiletvoorzieningen op de verdiepingen;
• Receptiedesk op de 1e etage.
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Bereikbaarheid

Door de directe ligging aan de A13 is Rotterdam The Hague Airport met eigen vervoer uitstekend 
te bereiken. Vanaf Rotterdam Centraal Station is er een directe busverbinding (lijn 33) naar 
Rotterdam Airport. Deze buslijn sluit direct aan op de snelle RandstadRail (metrolijn E).  
Hierdoor bent u in 15 minuten op Rotterdam Centraal en in 35 minuten in hartje Den Haag.  
De bedrijventerreinen Noord West en Spaanse Polder zijn nabij gesitueerd. Door de aanleg  
van de A16 Rotterdam wordt de bereikbaarheid nog beter dan deze nu al is.



Contact

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan 
afbeeldingen en informatie in deze uitgave.  
Deze uitgave is opgesteld in september 2022.

Heb je interesse in dit pand of wil je meer informatie?  
Ons makelaarsteam staat je graag te woord.

Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting
Tel: 010-424 8888
kantoren@ooms.com

Parc Makelaars
Tel: 010-436 5700
info@parc.nl

Meer informatie is  
terug te vinden op  
bprotterdamthehagueairport.nl


