
Op zoek naar 

een pand

Informatieblad
Maart 2017

Gemeentelijk aanbod
• Via Verwey Vastgoed: verwey-vastgoed.nl
• Tijdelijke huur noordoever FMT Vastgoedbeheer:  

fmt-groep.nl (VPS)
• Tijdelijke huur zuidoever Villex: villex.nl

Woningbouwcorporaties
• Woonstad Rotterdam: woonstadrotterdam.nl
• Havensteder: havensteder.nl
• Woonbron: woonbron.nl
• Vestia: .vestia.nl

Horeca
• horecasite.nl 
• horecamakelaar.nl

Leegstandbeheerders voor tijdelijke bedrijfsruimte
• FMT Vastgoedbeheer: fmt-groep.nl (VPS)
• Ad Hoc beheer: adhocbeheer.nl
• Alvast: alvast.nl
• Interveste: interveste.nl
• Camelot Europe: nl.cameloteurope.com
• Bewaakt en bewoond: bewaaktenbewoond.nl
• Villex: villex.nl
• Gapph: gapph.nl 
• Huurflex: huurflex.nl

Pop-up stores / Shop in shop
• Shop4aday: shop4aday.com                                          

Pannekoekstraat 37
• Lost & Found pop-up store:  

facebook.com/lostenfoundpopup                             
Coolsingel 71

• Pop-up store In Concept: inconcept.nl                      
Coolsingel 83

• Toko51: toko51.nl                                                            
West Kruiskade 51

• Keet Rotterdam: keetrotterdam.nl                                  
Oppert 2 A

• Qmoi Onze stelling uw etalage:  
facebook.com/UwEtalage                                          
Goudsesingel 26

• SpareSpace: http://www.sparespace.
org/rotterdam-van-speykstraat-47                                                 
Van Speykstraat 47

Overzichtssites pop-up stores
• pop-shop.nl
• gopopup.com/en

Bedrijfshuisvesting in verzamelgebouwen
• Rotterdam.nl/ondernemenbedrijfsverzamelgebouwen
• flexpackerz.com

Zaalverhuur via de gemeente Rotterdam
• Rotterdam.nl/product:zaalverhuurperdeelgemeente

Atelierruimte
• skar-ateliers.nl

Funda
• fundainbusiness.nl

Bedrijfsruimtebank
• Rotterdam.nl/bedrijfsruimtebank

Evenementen in een (leegstaand) gebouw
• Het loket: Rotterdam.nl/hetloket

Werkplaatsen voor innovatieve bedrijven
• CIC Cambridge Innovation Center: cicrotterdam.com
• RDM Makerspace: rdmmakerspace.nl
• Sugu Club: suguclub.com
• Clean Tech Delta: cleantechdelta.nl
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• Erasmus MC incubator:  
erasmusmc.nl/tto/erasmus_mc_incubator

• Erasmus Center of  Entrepreneurship: ece.nl

Testlocaties voor innovatieve bedrijven
• Plant One:  

testlocatie in de haven (procesindustrie)  
plantone-rotterdam.nl

• Aqua Dock:  
test-, demonstreer-, en productielocatie voor innovaties 
op het water (RDM Dokhaven), m.n drijvend bouwen 
rdmrotterdam.nl/aquadock 

• Lab op Straat:  
in het Merwe Vierhavensgebied worden duurzame  
innovatieve producten voor de buitenruimte getest  
Rotterdam.nl/project:labopstraatm4h 

• LabHotel:  
turn-key laboratoria in Rotterdam Science Tower voor 
kortere en langere perioden  
hurenlaboratorium.nl

• Blue City Lab:                                                                   
wet lab en dry lab voor circulaire economie                                          
bluecity.nl

Werkplaatsen / productieruimtes
• Madein4Havens: madein4havens.nl
• De Keilewerf: keilewerf.nl
• De Modefabriek: opaack.nl/de-rotterdamse-modefabriek
• Blue City (Tropicana): bluecity010.nl 

 

Meer info 
Ondernemersbalie Gemeente Rotterdam
Adres:  Blaak 40 Rotterdam  
 (Ondernemersplein)
E-mail: ondernemersbalie@rotterdam.nl
Telefoon: 06 - 19 28 72 33
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