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Voor meerdere relaties, zowel nationaal als internationaal, 
zijn wij op zoek naar beleggingsobjecten vanaf ongeveer 3 
miljoen euro. Het gaat hierbij met name om bedrijfsruimtes 
van zo’n 400 m2 tot ongeveer 800 m2.

Ook zijn wij op zoek naar:

• Huurpanden aan de Wilhelminakade op de Kop van Zuid

• Woonruimtes tbv expats in Rotterdam en direct 

omliggende gemeenten

• Hotel accommodaties en andere objecten die om te 

bouwen zijn tot woonruimten voor medewerkers van 

bedrijven op de Maasvlakte

• Horeca ruimtes, zowel huur als koop, in Amsterdam

Woning huren in Rotterdam
Iedereen die graag voor een korte of langere periode een wo-

ning of appartement in de hogere prijs klasse wil huren in Rot-

terdam zit goed bij Casa Rental  Services.

Als we samen met u de gewenste woning hebben gevonden, 

zorgen wij voor de rest. Onderhandelingen over de huurprijs, 

opzegtermijn en contracten? Afspraken over onderhoud van 

huis en tuin? Zodra u de sleutel in het slot steekt, is het alle-

maal geregeld. U betaalt bij ons geen inschrijfgeld. Vinden wij 

niet wat u zoekt, dan kost u dat niets.

En als we nog iets anders voor u kunnen betekenen, houden 

wij ons van harte aanbevolen. 

U geeft aan wat u wilt dat wij voor u doen. Of het nu gaat om 

het vooraf controleren van uw huurwoning, de schilder of de 

juridische zaken. Wij regelen het voor u.

Ten behoeve van expats kunnen wij ook bemiddelen/assiste-

ren bij het inburgeren in de meest ruime zin des woords.

Gemeubileerd of gestoffeerd 
De meeste woningen in ons bestand zijn geheel gemeubi-

leerd. Van verlichting en meubels tot en met linnengoed, 

bestek en een complete keukeninrichting. U kunt ook kiezen 

voor een gestoffeerde woning met vloerbedekking, verlich-

ting, gordijnen en keukenapparatuur.

BOVENDIEN KAN CASA RENTAL SERVICES U OOK HELPEN 

BIJ HET AANKOPEN EN OF VERKOPEN VAN EEN WONING.
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