RUIMTE VOOR
SUCCES
HUREN BIJ
WORLD TRADE CENTER ROTTERDAM

MORE
THAN JUST
AN OFFICE
SPACE
Moderne hoogwaardige
kantoorruimte in een
monumentaal gebouw. En
uitstekende zakelijke
diensten aan de rand van
Rotterdam Central District,
met adembenemend uitzicht
over de stad en de haven?
Dat is het World Trade
Center Rotterdam!
Met de locatie van WTC
Rotterdam aan de Coolsingel,
de Meent en het Beursplein
zijn de leukste hotels, bars,
restaurants, winkels en
culturele hotspots altijd
dichtbij.

600

PARKEERPLAATSEN
BESCHIKBAAR

9

MIN. LOPEN VAN ROTTERDAM CS.
1 MIN. NAAR METRO-TRAM- EN
BUSHALTES

14

MIN. MET DE AUTO NAAR ROTTERDAM
THE HAGUE AIRPORT EN 26 MIN. NAAR
SCHIPHOL AMSTERDAM AIRPORT

51.500

M2 KWALITATIEVE KANTOREN,
FLEXPLEKKEN, VERGADERRUIMTES
EN CONGRESCENTRUM

WORLD TRADE CENTER ROTTERDAM,
EEN WERELD VOL MOGELIJKHEDEN
WTC Rotterdam is moeiteloos bereikbaar per auto en openbaar vervoer. Er zijn 600 parkeerplaatsen beschikbaar. Rotterdam CS ligt op 9 minuten loopafstand. Bus-, tram- en metrohaltes bevinden zich naast de deur. Rotterdam The Hague
Airport is gelegen op 14 autominuten, Schiphol Airport Amsterdam op 26 minuten met de hogesnelheidstrein.
Huurders van WTC Rotterdam ervaren een hoge mate van ﬂexibiliteit: er zijn kwalitatieve kantoorruimtes tot 2.400m2 per
vloer, ﬂexplekken en moderne vergaderruimtes beschikbaar. Elk met een hoog afwerkings- en serviceniveau, hoogwaardige
architectuur en rijke historie. Voor een kleinere of ﬂexibele werkplek biedt het WTC Business Center uitkomst.
WTC Rotterdam brengt professionals en bedrijven eenvoudig met elkaar in contact in een bruisende en internationale
omgeving. De aangeboden business services maken het werkende leven nóg aangenamer.

VOOR MEER INFORMATIE, NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP

E. offices@wtcrotterdam.com | T. +31 (0)10 405 44 16

WERK, ONTMOET
EN ONTSPAN. ALLES
ONDER ÉÉN DAK
Maak kennis met een representatieve
kantooromgeving in het Rotterdamse
stadshart, aan de rand van Rotterdam
Central District.

Open, halfopen of juist gesloten ruimtes, vaste
contracten of ﬂexibele overeenkomsten met
het oog op groei; World Trade Center Rotterdam heeft de perfecte oplossing voor elke
professional en onderneming.
De centrale hal is hét ontmoetingspunt van
WTC Rotterdam. Receptionisten heten
huurders en gasten van over de hele wereld
welkom; de medewerkers van de Business
Services verzorgen zakelijke ondersteuning.
Op events ontmoeten gelijkgestemde
professionals elkaar voor zakelijke inspiratie
over de grenzen van de eigen onderneming
heen.

Restaurant Staal en De Koﬃesalon nodigen
huurders en gasten graag uit om even te
onthaasten aan tafel of aan de bar. De Art
Gallery reikt eveneens inspirerende momenten
aan. En voor wie juist door inspanning
ontspant, huist WTC Rotterdam de in-house
gym.
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ALLES ONDER
ÉÉN DAK

Meeting
rooms
Offices
connect and
grow

Art Gallery

Business
Center
flexible
workplaces

Hotel

Parking
600 spaces

Offices
connect and
grow

Convention
Center

In-house
gym

Shops
Restaurants
& Koffiesalon
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LOCATIE &
BEREIKBAARHEID
Bij World Trade Center Rotterdam ligt de wereld letterlijk aan je voeten.
Niet alleen de locatie, maar ook het uitzicht over Rotterdam is onovertroﬀen.

LOCATIE &
BEREIKBAARHEID
Huren bij World Trade Center Rotterdam betekent
de Coolsingel, de Koopgoot en de Meent naast de
deur en de Markthal om de hoek.

LOCATIE
'De Witte de Withstraat, de Kunsthal, het Maritiem Museum, de
Laurenskerk, Museum Boijmans van Beuningen, De Doelen en
de Oude Haven liggen op loopafstand. Bovendien zijn de beste
hotels, bars, restaurants en winkels waanzinnig dichtbij,
waaronder The Oyster Club, De Bijenkorf, Café Brasserie
Dudok, sterrenrestaurant Amarone, Café Pol, De IJssalon en
Het Vlaamsch Broodhuys. En dit is slechts een greep uit de
vele hotspots die WTC-huurders omringen.'
BEREIKBAARHEID
WTC Rotterdam ligt midden in de stad, tussen de Coolsingel,
de Meent en de Koopgoot en toch is Rotterdam The Hague
Airport in 14 autominuten bereikbaar. Schiphol Airport
Amsterdam ligt met de hogesnelheidstrein op slechts 26
minuten. Rotterdam CS bevindt zich op 9 minuten loopafstand;
metro, tram en bus op 1 minuut loopafstand.
PARKEREN BIJ WTC ROTTERDAM
WTC Rotterdam beschikt met 600 plekken, verdeeld over 2
garages, over zeer goede parkeergelegenheid. Parkeerplaatsen
met elektrische laadpalen zijn zowel in de WTC-parkeergarage
als in Parking WTC-Beursplein aanwezig. De WTC Rotterdamﬁetsenstalling ligt aan het Rodezand. De parkeergarages en
ﬁetsenstalling zijn 24/7 toegankelijk.
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KANTOORRUIMTE
OP MAAT

Kantoor houden in WTC Rotterdam omvat niet
enkel een Rijksmonument met uitstekende
ligging als werkplek.

World Trade Center Rotterdam beschikt over
circa 51.500 m² kantoorruimte, verdeeld over
de laagbouw en de 90 meter hoge toren.

WTC Rotterdam heeft ook een scala aan
faciliteiten zoals een congrescentrum, het WTC
Business Center, diverse horecagelegenheden,
WTC shops, de WTC Art Gallery, een in-house
gym en de WTC Business Club.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET
ONS OP OM DE MOGELIJKHEDEN VOOR
UW ONDERNEMING TE BESPREKEN.
+31 (0)10 405 44 16
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MEENT
OFFICES
Aan de Meent bevinden zich moderne kantoren
tot circa 1.250 m² per vloer die uitkijken over
deze levendige straat. Er zijn open, halfopen en
gesloten monumentale ruimtes beschikbaar.

foto meent
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MEENT
OFFICES

Beschikbare oppervlakte per vloer
(VVO deelverhuur mogelijk)
Indelingsmogelijkheden

W

ca. 1.250 m²
open / semi open / gesloten

Opleverniveau: casco gerenoveerd, voorzien van klimaatinstallatie,
vernieuwde toiletgroep en pantry (alleen op betreﬀende vloeren).
Kijk op www.wtcrotterdam.com voor de actuele beschikbaarheid.
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COOLSINGEL
OFFICES
Aan de Coolsingel bevinden zich monumentale kantoren in
industriële stijl tot circa 2.400 m² per vloer. De historische
ruimtes zijn van alle hedendaagse gemakken voorzien en
beschikbaar in open, halfopen of gesloten uitvoering.
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COOLSINGEL
OFFICES

Beschikbare oppervlakte per vloer
(VVO deelverhuur mogelijk)
Indelingsmogelijkheden

ca. 2.400 m²
open / semi open / gesloten

Opleverniveau: casco gerenoveerd, voorzien van klimaatinstallatie,
vernieuwde toiletgroep en pantry (alleen op betreﬀende vloeren).
Kijk op www.wtcrotterdam.com voor de actuele beschikbaarheid.
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HIGH RISE
OFFICES
In de iconische, smaragdgroene toren bevinden zich de High Rise
Oﬃces: kantoren tot circa 1.000 m² per vloer. De kantoren hebben
een fantastisch uitzicht over de stad en haven.
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HIGH RISE
OFFICES

Beschikbare oppervlakte per vloer
(VVO deelverhuur mogelijk)
Indelingsmogelijkheden

Z

ca. 1.000 m²
open / semi open / gesloten

Opleverniveau: casco gerenoveerd, voorzien van klimaatinstallatie,
vernieuwde toiletgroep en pantry (alleen op betreﬀende vloeren).
Kijk op www.wtcrotterdam.com voor de actuele beschikbaarheid.
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CONNECT TO A WORLD OF POSSIBILITIES

“We houden ervan om de mouwen op te
stropen, we gaan voor een resultaatgerichte
werkwijze. Het is een houding die we bij
WTC Rotterdam veel tegenkomen en dus
past deze plek bij ons.
- Jimmy Kools Partner Fakton
huurder bij World Trade Center Rotterdam 22e etage

FACILITEITEN
& DIENSTEN
World Trade Center Rotterdam kent een alom geprezen architectuur,
moderne kantoorruimte op maat en een vestigingsadres met internationale
allure. Het hart van WTC Rotterdam klopt echter het krachtigst in het brede
aanbod van ontzorgende faciliteiten en diensten.

WTC BUSINESS SERVICES
De medewerkers van de Business Services zijn
dagelijks aanwezig tussen 7:30u en 18:00u. Ze
ontvangen gasten met een glimlach en bieden
diensten aan, van vergaderruimtes boeken tot
het regelen van relatiegeschenken of pakketbezorging.

WTC COMMUNITY
De WTC Community website en app vergemakkelijken het doorgeven van vragen, facilitaire
meldingen en het delen van nieuws over uw
onderneming met andere WTC-huurders.

WTC BUSINESS CENTER
Tijdelijk meer kantoorruimte nodig? Zalen voor
een workshop, vergadering of evenement? Het
WTC Business Center verhuurt ﬂexplekken,
kantoorunits en vergaderzalen voor groepen
van 10 tot 40 personen, standaard voorzien
van alle AV-apparatuur en cateringmogelijkheden.

POSTILLION CONVENTION CENTRE
WTC ROTTERDAM
De plek bij uitstek om je beurs, congres,
vergadering of evenement te laten
plaatsvinden: het WTC congrescentrum

beschikt over 37 zalen voor groepen van 10
tot 1.000 personen. Contractmogelijkheden
variëren van zaalhuur tot full-service verzorging, alle met Green Key-duurzaamheidscertiﬁcering.

WTC ART GALLERY
De WTC Art Foundation brengt zakendoen en
kunst bij elkaar tijdens exposities in de WTC Art
Gallery

WTC BUSINESS CLUB
De blik op de wereld gericht, de contacten en
expertise van alle 320 World Trade Centers
binnen handbereik: de WTC Business Club is
een uniek platform om te netwerken en
waardevolle adviezen uit te wisselen.

WTC GYM
Een gezonde handelsgeest vraagt om een
gezond lichaam. De WTC Rotterdam in-house
gym van ruim 1.000 m² is dé plek om voor,
tijdens of na het werk de geest te doen waaien
en nieuwe energie op te doen.

CITY HOTEL
Het in-house hotel biedt circa 160 trendy
kamers.
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DUURZAAM
WERKEN EN
ONTSPANNEN
World Trade Center Rotterdam
geeft om een gezonde planeet en
een goed leef- en werkklimaat voor
huidige én toekomstige generaties.
Het WTC Rotterdam is BREEAM-NL
In-Use gecertiﬁceerd.

ENERGIE

GEZONDHEID

WATER

Het energieverbruik van WTC Rotterdam daalt
dankzij optimalisatie van de installaties. De High
Rise Oﬃces zijn aangesloten op een Warmte
Koude Opslag (WKO) installatie. Het benutten
van bodemenergie is een duurzame oplossing
waarmee het verbruik van fossiele brandstoﬀen
voor energieopwekking fors teruggedrongen
wordt. De huidige duurzaamheidsagenda
omvat onder meer zonnepanelen en LED-verlichting.

Daglicht en verse lucht staan voorop in
renovaties van het WTC-gebouw. De High Rise
Oﬃces hebben klimaatklasse A; in de
monumentale kantoren aan de Meent en de
Coolsingel wordt toegewerkt naar
klimaatklasse B.

WTC Rotterdam werkt met waterbesparend
sanitair om waterverspilling te voorkomen.

TRANSPORT
De bereikbaarheid via openbaar vervoer is
uitstekend. Naast ﬁle-informatie worden
vertrektijden van metro’s en treinen weergegeven in de centrale hal.
WTC Rotterdam faciliteert verplaatsing per
elektrische auto of ﬁets met een ﬁetsenstalling
en elektrische laadpalen in de WTC-parkeergarages.

LANDGEBRUIK EN ECOLOGIE
Met nestelplaatsen voor gierzwaluwen en
vleermuizen op het dak van de hoogbouw
ondersteunt WTC Rotterdam de stedelijke ﬂora
en fauna.

MATERIAAL
De bouwkundige en installatietechnische staat
van de gebouwen wordt periodiek geïnspecteerd en doelmatig beheerd.

AFVAL

HUURDERSTEVREDENHEID
Een jaarlijks huurderstevredenheidsonderzoek peilt het niveau van
welbevinden en gezondheid op de
werkvloer als basis voor doorlopende
innovatie.
De WTC-duurzaamheidsambities zijn
eveneens afgestemd op de waarden en
normen van de WTC-huurders.

WTC Rotterdam scheidt afval in 7 verschillende
stromen met als doel maximale recycling.
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BEURSGEBOUW
1940

GESCHIEDENIS
De handelsgeest heerst al vier eeuwen op
de vierkante meters binnenstad waar nu het
World Trade Center Rotterdam gevestigd is.
Al in 1968 had Rotterdam plannen voor een
Wereldhandelscentrum en de stad werd
een van de oprichtende leden van de World
Trade Centers Association.

Het oude Beursgebouw aan de Coolsingel werd de
basis van WTC Rotterdam. Daterend uit 1940 vormde
het het vierde Beursgebouw op rij op deze plek, sinds
de eerste Rotterdamse Beurs in 1597 opende aan het
Haringvliet.
In de Beurs aan de Coolsingel waren door de eeuwen
heen bijvoorbeeld de Schippersbeurs, de Europese
warenbeurs en de Assurantiebeurs gevestigd.
Nu bevindt zich in het oude Beursgebouw het WTC
Congrescentrum, dat aan de voet ligt van de 90 meter
hoge smaragdgroene glazen WTC-toren. Sinds
oplevering in 1987 groeide de toren uit tot een
architectonisch baken in het zakelijke hart van de stad.
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DAAROM
KIES JE VOOR
WTC ROTTERDAM

320
WTC-LOCATIES
WERELDWIJD

WORLD
TRADE CENTER
NETWERK

90
LANDEN

LID VAN DE WORLD TRADE CENTERS
ASSOCIATION
World Trade Center Rotterdam stond als
founding member aan de wieg van de World
Trade Centers Association, een mondiaal
platform voor bevordering van de internationale handel met 320 vestigingen wereldwijd. Het biedt toegang tot een internationaal

750.000 1
ONDERNEMERS
WERELDWIJD

netwerk van gelijkgestemde ondernemers en
professionals. WTC Rotterdam is het regionale
portaal tot dit wereldwijde netwerk en maakt
zo internationaal zakelijk succes mede mogelijk.

WERELDWIJD
NETWERK

investment partners informatie en advies op
maat. Deze dienst is een samenwerking tussen
WTC Rotterdam, World Trade Center Netherlands Alliance, Rotterdam Partners en
InnovationQuarter (IQ).

TRADE & INVESTMENT SERVICES
Bij vragen over internationale handel en
investeringen verstrekken onze trade &
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WORK ON YOUR VISION OF
THE FUTURE IN A BUILDING
WITH FOUR CENTURIES OF
HISTORY

GEÏNTERESSEERD?
Is je nieuwsgierigheid naar deze uitstekende,
internationale werkomgeving geprikkeld?
Heb je zin om aan het werk te gaan tussen
gelijkgestemde professionals en ondernemers? Neem contact op voor meer
informatie of een vrijblijvende bezichtiging.

CONTACT:
Eveline Steenbergen - Managing Director
offices@wtcrotterdam.com
WTC ROTTERDAM
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam
T.
W.

+31 (0)10 405 44 16
www.wtcrotterdam.com

Disclamer:
Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Aan de
inhoud van de brochure kunnen echter geen rechten
worden ontleend. 2018

