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Het prestigieuze kantoorgebouw The Flow is ontwikkeld door ToBeDeveloped en ontworpen door MVSA Architects. 

Dit moderne en high-end kantoorgebouw is gelegen in de Houthavens te Amsterdam. Een innovatief project met 

elementen van een schip, volledig toegespitst op comfort, de combinatie van werken en ontspanning. Het gebouw is 

voorzien van alle gemakken en hightech ontwikkelingen van deze tijd. Op de bovenste verdieping bevindt zich een 

groot dakterras, 360 degrees Boardroom, een volledig uitgeruste bedrijfskeuken en daarnaast beschikt het over een 

bar met state of the art geluidsapparatuur. Ook zijn er op de verschillende verdiepingen buitenruimtes aanwezig. Op 

de begane grond wordt men verrast door een waanzinnig groot LED scherm waar bedrijven gepersonaliseerde 

boodschappen kunnen tonen. Daarnaast is er een gym inclusief spa/hammam aanwezig. The Flow wordt 

gemanaged door een community manager welke elke dag aanwezig is om vragen van huurders te beantwoorden. 



 

 

 

 

 

Locatie  In de buurt bevinden zich cafés, hotels, een bioscoop en een park. Het centrum van 

Amsterdam en het centraal station zijn snel te bereiken. De snelweg Ring A10 is op 

ongeveer 10 minuten rij afstand. 

Vloeroppervlakte  De totaal verhuurbare vloeroppervlakte van het gebouw bedraagt circa 6.000 m². Op dit 

moment is er voor de verhuur circa 2.787 m² beschikbaar:  

 

Verdieping Metrage (in m² v.v.o.) 

Kantoorunit 1e verdieping Ca. 1.352 

Kantoorunit 3e verdieping Ca. 1.435 
 

Energielabel  The Flow is gebouwd met het oog op het beste voor de medewerker en duurzaamheid. Zo 

heeft het gebouw twee certificaten WELL Platinum en het BREEAM certificaat. Het WELL 

Platinum certificaat is een op prestaties gebaseerd systeem die van invloed zijn op de 

menselijke gezondheid en het welzijn, via lucht, water, voeding, licht, fitheid, comfort en 

geest. 

Het BREEAM certificaat is een duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen die een minimale 

milieu impact hebben. 

Parkeren  Aantal parkeerplaatsen bij object: 12. 

Voorzieningen  Het gebouw is onder meer voorzien van: 

• WELL certificaat 

• Naadloos OptoXS™ netwerkverbinding (WiFi) 

• Klimaatplafonds (200% meer frisse lucht) 

• LED verlichting 

• Driedubbel glas 

• Luxe unisex toiletten 

• Geothermische warmte installatie 

• Dakterras 

• Zonnepanelen 

• Sauna 

Huurprijs  Kantoorruimte 

EUR 265,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW. 

 

Parkeren 

EUR 2.500,- per plaats per jaar, te vermeerderen met BTW. 

Servicekosten  EUR 35,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.  

 

HIGH PERFORMING PACKAGE (HPP) 

€50,- per m² per jaar exclusief BTW 

The Flow/HPP verzorgt ten minste onderstaande leveringen en diensten waarop de 

eveneens onderstaande opslag voor licentie en administratie kosten in rekening worden 

gebracht: 

- Gastheer/-vrouw ten behoeve van het onderhouden van de community; 



 

 

 

- Boekingen vergaderfaciliteiten; 

- Periodiek te organiseren events; 

- Gebruik en onderhoud AV-apparatuur; 

- Gebruik van een digital boardroom gelegen op de 5e verdieping uitgerust met AV 

apparatuur voor 360 graden projectie; 

- Dakterras + buitenkeuken; 

- Fitness; 

- Luxe kleedruimtes voorzien van een sauna/hamam; 

- Restaurant en koffiebar; LED-wall entree en content management; 

- Lichtmanagement; 

- Geurmanagement; 

- Algemeen onderhoud van de faciliteiten/services; 

- Schoonmaak gezamenlijke ruimten; 

- Opslag van 6% voor concept- en administratiekosten. 

Huurprijsaanpassing  Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de 

consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd 

door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Huurtermijn  In overleg. 

Opzegtermijn  12 maanden. 

Betalingen  Huur, servicekosten en BTW per kwartaal vooruit. 

Zekerheidsstelling  Bankgarantie ter grootte van drie maanden huur, servicekosten en BTW. 

Overige condities  Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende 

Zaken (ROZ) model februari 2015, aangevuld door verhuurder. 

Aanvaarding  In overleg. 

• Casco-gerenoveerde oplevering met o.a. tapijtlegklare vloer (inclusief vloerpotten), 

klimaatplafonds en LED-verlichting 

• Turn-key oplevering bespreekbaar 

Meer informatie  Kick Rademakers en/of Michiel Lakeman 

Gustav Mahlerlaan 362 

1082 ME Amsterdam 

T +31 (0) 20 800 2000 

E kick.rademakers@eur.cushwake.com en/of michiel.lakeman@cushwake.com 

www.cushmanwakefield.nl 

Bijlagen  • impressies van het object 

• plattegrondtekening 1e verdieping 

• plattegrondtekening 3e verdieping 

• 17033-Huurdersverdeling_opties 



 

 

 

 

Impressie van het object 
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Impressie van het object 

 

 

 



  



  



  



  



  



 

 

 

 

 

Over Cushman & Wakefield 

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) is wereldwijd toonaangevend 

op het gebied van professional services in commercieel vastgoed. 

Als strategisch adviseur creëert de organisatie duurzame 

ondernemingswaarde door opdrachtgevers te begeleiden bij het 

formuleren van de best mogelijke vastgoedbeslissingen en –

oplossingen èn verantwoordelijkheid te nemen voor de realisatie 

ervan. Cushman & Wakefield is een van de grootste strategisch 

adviseurs in commercieel vastgoed ter wereld met circa 51.000 

medewerkers verspreid over ongeveer 400 kantoren in 70 landen. 

In 2018 realiseerde de organisatie een omzet van $8,2 miljard met 

kernactiviteiten zoals property, facility en projectmanagement, 

leasing, capital markets, valuations en andere dienstverlening. 

Meer informatie vindt u op www.cushmanwakefield.nl en 

viaLinkedIn. 

 

    

 

    

 

    

De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om 

in onderhandeling te treden. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten 

worden ontleend. 

http://www.cushmanwakefield.nl/
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