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Dit is echter slechts een greep uit het 
ruime aanbod. Alle appartementen 
zijn op loopafstand van openbaar 
vervoer en uitgaansgelegenheden.

Van leegstaand kantoor 
naar luxe appartementen
Classic Apartments is gespecialiseerd 
in de transformatie van klassieke 
kantoorpanden naar kleinschalige 
luxe woongebouwen. Gasten kunnen 
dus rekenen op een verblijf in 
een pand van ‘historische allure’. 
Jean-Paul van Wijk: “Tijdens de 
transformatie houden wij historische 
details in stand. Het resultaat is een 
klassiek en stijlvol entourage dat 
mooi afsteekt tegen de moderne 
inrichting van de appartementen.”

Bij de transformatie houdt Classic 
Apartments zowel het interieur als 
het exterieur in eigen beheer: van het 
badkamermeubel tot de kunst aan de 
muur. De appartementen van Classic 
Apartments zijn stuk voor stuk van 
internationale allure, ontworpen en 
ingericht met oog voor detail. 

Voor een volledig overzicht van de 
appartementen en mogelijkheden 
kunt u een kijkje nemen op de 
website of vrijblijvend informatie 
opvragen door contact op te nemen.

Kortom: ‘High class’ wonen, op de 
mooiste locaties die Rotterdam rijk 
is, voor zakenreizigers, expats en 
interim managers. Of de duur van 
het verblijf nu één week of meerdere 
jaren is: Classic Apartments zorgt 
ervoor dat het de gasten tijdens het 
verblijf aan niks ontbreekt. Jean-Paul 
van Wijk: “Wij begrijpen dat een 
voortreffelijk verblijf niet alleen om 
de inrichting en het entourage draait, 
maar ook om alles wat daar om heen 
hangt. Dat is wat ons onderscheidt en 
wat van ons verwacht mag worden: 
absolute klasse in gemeubileerde 
verhuur.”

Contact
Classic Aapartments
Jean-Paul van Wijk.
jp@bestran.nl
 010 - 285 04 85 
 06 200 39 170  
 www.classicapartments.nl

TIjDELIjkE VERHUUR VaN ‘HIGH CLaSS’ GEMEUBILEERDE 

aPPaRTEMENTEN OP DE MOOISTE LOCaTIES IN ROTTERDaM

Classic Apartments bewijst zich al meer dan twintig jaar als de beste partner 
voor expats en bedrijven als het gaat om de verhuur van luxe gemeubileerde 
appartementen in Rotterdam. U bent welkom voor korte of langere tijd in één van 
de hoogwaardig ontworpen en ingerichte appartementen op de mooiste locaties 
in Rotterdam. “Onze gasten kunnen kiezen voor een verblijf in het hart van het 
bruisende stadscentrum, of juist voor een onderkomen in een rustige wijk, zoals het 
chique Hillegersberg of Kralingen”, aldus Jean-Paul van Wijk, eigenaar van Classic 
Apartments. Verblijf is mogelijk vanaf de duur van één week. Veel medewerkers van 
multinationals en internationaal georiënteerde bedrijven hebben de weg naar ons al 
weten te vinden. 

Flexibel, comfortabel, full service wonen 
voor expats, zakenreizigers en interim 
managers
“Bij Classic Apartments begrijpen wij dat 
zakenreizigers, interim managers en expats flexibel, 
comfortabel en zorgeloos willen wonen. Wij stellen 
alles in het werk om het verblijf van onze gasten, of 
dit nu voor de periode van een week of voor meerdere 
jaren is, zo prettig mogelijk te maken”, zegt Jean-Paul 
van Wijk. “Bij aankomst wacht hem of haar letterlijk 
een gespreid bedje en een goedgevulde koelkast.”

Classic Apartments onderscheidt zich daarmee 
van andere aanbieders. Gasten kunnen rekenen op 
een uitstekende full-service, waarbij persoonlijke 
benadering voorop staat en de huurder van aankomst 
tot vertrek ‘gepamperd’ wordt. Jean-Paul van Wijk: 
“Wij kunnen onze internationale klantenkring in drie 
talen (Engels, Duits en Spaans) te woord staan, wat 
het gevoel van gemak en comfort vergroot. Gasten 
hebben bovendien eenvoudig en direct toegang 
tot een servicemanager en aanvullende wensen 
en servicemogelijkheden zijn altijd bespreekbaar. 
Hospitality staat hier voorop!” 

Een gevarieerd aanbod in gemeubileerde 
woonruimte
Classic Apartments biedt Kennissenclubleden 
de mogelijkheid te kiezen uit een ruim aanbod 
in woonruimte, variërend van studio’s en 
driekamerappartementen tot luxe penthouses. Een 
voorbeeld is het recentelijk geopende pand aan de 
Mauritsweg, in het hart van Rotterdam-centrum. In 
dit monumentale pand, daterend uit 1882, huizen 
acht zeer moderne gemeubileerde appartementen, 
met uitzicht op de fraaie wandelpromenade van de 
Westersingel en op een steenworp afstand van het 
nieuwe Centraal Station. 

“Bijzonder trots zijn wij ook op ‘Caland Estate’”, 
zegt Jean-Paul van Wijk. “Een getransformeerd 
kantoorpand aan de Calandstraat 25 in het 
Rotterdamse Scheepsvaartkwartier. Sinds september 
2012 huizen hier elf ultramoderne gemeubileerde 
appartementen en twee uitzonderlijk luxe 
penthouses.” Met de nabijheid van het Euromastpark, 
het wereldmuseum en een aantal restaurants die tot 
de absolute top van Nederland bevinden gasten zich 
hier op één van de mooiste plekken van de stad.


