
 

 

  

ROTTERDAM 
WOONPARTNER  
2023. 
MAKE IT HAPPEN. 



 

SAMEN BOUWEN AAN 

HET IMAGO VAN ROTTERDAM 

Het imago van Rotterdam zit enorm in de lift.  

Om het imago ook in de toekomst te behouden en te  

versterken, moeten we met elkaar blijven investeren.  

Daarom zetten we gezamenlijk in op een gevarieerd  

woonaanbod voor iedereen die wil wonen in onze  

fijne wereldstad. 

 

VOORDELEN WOONPARTNER 

• Inspiratiebijeenkomsten (2x per jaar) voor woningzoekenden met sprekers vanuit de  

gemeente, professionals en bewoners 

• Partnerbijeenkomst (1x per jaar) 

• Redactionele aandacht (website woneninrotterdam.nl, social media en externe kanalen)  

en herbruikbare content voor eigen mediakanalen 

• Maandelijkse digitale nieuwsbrief Wonen in Rotterdam voor woningzoekenden met  

woonaanbod, woonevents en ander relevant nieuws 

• Gebruik van de Rotterdam Branding Toolkit (tekst en beeld; kosteloos en  

rechtenvrij voor redactionele doeleinden) 

 

BIJDRAGEN WOONPARTNER 

 
Als Woonpartner draag je inhoudelijk en financieel bij aan de presentatie van Rotterdam als aan-
trekkelijke woonstad. We werken met een transparant model van tarieven dat we ingericht hebben 
naar belang en draagkracht.  
 

• Banken: € 5.000, - 

• Grote corporatie > 5000 eenheden: € 5.000, - 

• Kleine corporatie < 5000 woningen: € 2.500,- 

• Grote belegger > 500 eenheden: € 4.000, - 

• Kleine belegger < 500 woningen: € 2.000,- 

• Grote ontwikkelaar > 50 woningen: € 3.000, - (gemiddeld over 3 jaar) 

• Kleine ontwikkelaars < 50 woningen: € 1.750, - (gemiddeld over 3 jaar) 

• Makelaars & adviesbureaus: € 1.000, - 

Ingrid Kievit 

Beleidsmedewerker  

Stadsontwikkeling 

 

06 22 04 76 09 

ih.kievit@rotterdam.nl 

mailto:ih.kievit@rotterdam.nl


 

AANMELDEN ALS WOONPARTNER 

Wij dragen als Woonpartner graag bij aan de promotie van Rotterdam als aantrekkelijke woonstad. 

 

Naam organisatie  ___________________________________________________ 

 

Type organisatie & partner bijdrage  

☐ Banken      € 5.000,- 

☐ Grote corporatie     € 5.000 ,-  

☐ Kleine corporatie     € 2.500 ,-  

☐ Grote belegger      € 4.000 ,-     

☐ Kleine belegger      € 2.000,- 

☐ Grote ontwikkelaar      € 3.000,- 

☐ Kleine ontwikkelaar     € 1.750,- 

☐ Makelaar/adviesbureau    € 1.000,- 

 

Notities voor facturering _____________________________________________________ 

(bijv. inkoopordernummer)  

Mailadres t.b.v. facturering _____________________________________________________  

 

Bezoekadres   _____________________________________________________ 

Postcode / Plaats   _____________________________________________________  

 

Postadres   _____________________________________________________ 

Postcode / Plaats  _____________________________________________________  

 

Contactpersoon Directie _____________________________________________________ 

Emailadres   _____________________________________________________ 

Direct telefoonnummer  _____________________________________________________ 

 

Contactpersoon Marketing Communicatie   ____________________________________________ 

Emailadres   _____________________________________________________ 

Direct telefoonnummer  _____________________________________________________ 

 

Aldus overeengekomen te:          datum:  

Naam      

Handtekening    

 

VOORWAARDEN 

Partners zijn partijen die actief zijn in de ontwikkel- of bouwketen van woningen in Rotterdam, of diensten leveren ter  

ondersteuning daarvan. Toelating na positief advies van de kopgroep Wonen in Rotterdam. De genoemde tarieven zijn  

exclusief 21% BTW. De partnerfee is van toepassing op kalenderjaar 2023. Het partnership wordt jaarlijks stilzwijgend  

verlengd, tenzij je vóór november aangeeft het partnership te willen beëindigen.   


