In hartje Rotterdam aan de Wijnhaven en op een steenworp afstand van de
Blaak en de Maas verrijst OurDomain Rotterdam Blaak.
In deze “21st century urban living” woontoren van 25 verdiepingen kunnen de eerste
bewoners vanaf januari 2022 hun intrek nemen.

Moderne comfortabele
appartementen op een toplocatie
Dit appartementencomplex telt 612 studio’s en
2 kamerappartementen variërend van circa
20m2 tot ruim 50m2 . Alle woningen beschikken
over een grote glazen pui die veel daglicht biedt
en waar je heerlijk van de skyline van Rotterdam
kunt genieten op het Frans balkon. De studio’s
zijn volledig gemeubileerd en alle andere

woningen worden hoogwaardig opgeleverd;
de wanden zijn geschilderd en er ligt een mooie,
onderhoudsarme vloerbedekking. Je beschikt
over een moderne keuken en een comfortabele
badkamer met douche. Huurprijzen variëren van
590 tot circa 1.000 euro (exclusief servicekosten).

Heel veel faciliteiten
en services
OurDomain biedt een erg uitgebreid pakket
faciliteiten en services. Als je woont in OurDomain
beschik je over onder andere: service desk,
24/7 security, bewaakte fietsenstalling, lounges,
flexibele werk/studieplekken, meeting rooms,
music room, game room, cinema room, gym,
pakket service, super high speed internet en
100% groene energie. Alle bewoners hebben
toegang tot de skylounge met een spectaculair
dakterras op ruim 70 meter hoogte!
Deze faciliteiten en services worden verrekend in
de maandelijkse servicekosten. In dit bedrag zit
bijvoorbeeld ook een voorschot voor verbruik van
elektriciteit; dit wordt jaarlijks verrekend op basis
van werkelijk verbruik.
Er zijn ook commerciële faciliteiten zoals een
wasserette en er komt een gaaf eetcafe met
terras aan de Wijnhaven.
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Voorsprong voor zorg, politie
en onderwijs
Dit gebouw wordt speciaal gerealiseerd voor
studenten en young professionals. Deze
woningen zijn betaalbaar en voor een deel
gereguleerd: dat wil zeggen dat je potentieel
in aanmerking komt voor huurtoeslag. Op het
moment dat je in OurDomain komt wonen moet
je minimaal 18 jaar zijn, maar jonger dan 28 jaar.
Je kunt vervolgens maximaal 5 jaar blijven wonen,
na het eerste jaar kun je maandelijks opzeggen.

Als jij studeert of werkzaam bent in de zorg,
de politie of het onderwijs heb je een streepje
voor omdat wij het belangrijk vinden dat deze
maatschappelijk essentiele beroepsgroepen
woonruimte vinden in de stad. Als jij studeert
of werkzaam bent in deze beroepsgroepen
krijg jij voorsprong om jouw favoriete woning
te reserveren.

Wat moet je doen?
Registreer je direct op onze website en klik hier.
Vergeet niet aan te vinken dat je een maatsch
appelijk essentieel beroep hebt. Je bent nog aan
niets gebonden, maar na registratie nodigen wij
jou 2 weken eerder uit dan alle andere gegadigden
om jouw gewenste woning te selecteren. We
verwachten dat je vanaf de eerste week van juli

kunt gaan reserveren. Houd je email in de gaten
en wees er snel bij want de interesse naar deze
woningen is groot!
We zien er naar uit om jou vanaf januari te
verwelkomen in het gaafste wooncomplex
van Rotterdam!

