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Informatie The Rhino 
Huurprijzen en plattegronden  
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The Rhino 
 
The Rhino is een project met 120 woningen verdeeld over twee complexen aan de Fascinatio 
Boulevard, gelegen aan de rand van Rotterdam.  
Het complex beschikt over drie type woningen; appartementen met één slaapkamer, studio’s en lofts 
met aparte vide.  
 
The Rhino is verdeeld in twee complexen; gebouw A en gebouw B.  
Gebouw A beschikt over 95 appartementen met één slaapkamer en studio’s. In gebouw B zijn 25 
lofts met vide te vinden.  
 
De huurprijzen in The Rhino zijn exclusief de volgende kosten:  
 

Servicekosten  € 40,00 per maand 

Parkeerplaats (optioneel) € 40,00 per maand 

Gas, water, elektra  Zelf aan te vragen 

Internet, tv Zelf aan te vragen 

 
De appartementen in The Rhino worden opgeleverd met een compleet uitgeruste keuken met 
inbouwapparatuur (combimagnetron, vaatwasmachine, inductiekookplaat, koelkast, vriezer, 
afzuigkap) en afgewerkte badkamer. Je hoeft alleen nog zelf de vloer- en raambekleding te regelen. 
De appartementen worden verwarmd doormiddel van vloerverwarming.  
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Gebouw A 
 
Gebouw A is het grote complex van The Rhino. Hier zijn 95 studio’s en appartementen te vinden. In 
gebouw A zijn enkel studio’s en appartementen beschikbaar.  
 
Begane grond 
De studio’s en appartementen op de begane grond beschikken allemaal over een tuin. De 
afmetingen van de tuinen op de begane grond zijn nog niet beschikbaar. De tuinen worden qua 
afmetingen vergelijkbaar als op de Artist Impressies te zien zijn. Kijk hiervoor bij de Artist Impressies 
van de buitenzijde verder op in dit document.   
 
Eerste verdieping 
De studio’s en appartementen op de eerste verdieping beschikken deels over een extra brede 
vensterbank welke voor extra leef ruimte zorgt. De appartementen met brede vensterbank zijn: 888-
B, 888-C, 888-D, 888-E, 888-F, 888-G, 888-H, 888-J, en 888-K. Zie voor een impressie van de 
appartementen met brede vensterbank de Artist Impressie van de eerste verdieping verder op in dit 
document.  
 
Tweede verdieping 
De studio’s en appartementen op de tweede verdieping beschikken, op twee na (890-L en 890-M), 
over een Frans balkon.  
 
Derde verdieping 
De studio’s en appartementen op de derde verdieping zijn allen standaard. De appartementen en 
studio’s zijn er qua afwerking hetzelfde uit als de appartementen en studio’s op de andere 
verdiepingen.  
 
Vierde verdieping 
Op de vierde verdieping zijn enkel studio’s te vinden. De studio’s op de vierde verdieping beschikken 
allemaal over een groot dakkapel met Frans balkon. De meeste studio’s beschikken zelfs over twee 
dakkapellen mét Frans balkon. Alleen studio’s 894-A, 894-F, 894-G en 894-M beschikken over één 
dakkapel.  
 

Gebouw B 
 
Gebouw B is het kleinere complex van The Rhino. In gebouw B zijn 25 lofts met vide beschikbaar.  
 
Begane grond 
Enkele lofts op de begane grond hebben een tuin. Het gaat over de lofts aan de zuid zijde van het 
gebouw: 944-J, 944-K, 944-L, 944-M.  
 
Eerste verdieping 
De lofts op de eerste verdieping zijn qua indeling vergelijkbaar met de lofts op de begane grond.  
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Huurprijzen gebouw A  
 

Huisnummer Toevoeging Soort woning Etage m2 Ligging Kale huurprijs 

886 M Studio BG 39 Noord  €       860,00  

886 N Appartement BG 40 Noord  €       890,00  

886 P Studio BG 42 Noord  €       870,00  

886 Q Studio BG 40 Noord  €       870,00  

886 R Appartement BG 40 Noord  €       890,00  

886 S Appartement BG 40 Noord  €       890,00  

886 T Studio BG 43 Noord  €       870,00  

886 L Appartement BG 50 Zuid  €       895,00  

886 K Appartement BG 47 Zuid  €       890,00  

886 J Appartement BG 40 Zuid  €       890,00  

886 H Studio BG 42 Zuid  €       870,00  

886 G Studio BG 42 Zuid  €       870,00  

886 F Appartement BG 40 Zuid  €       890,00  

886 E Appartement BG 40 Zuid  €       890,00  

886 D Studio BG 42 Zuid  €       870,00  

886 C Studio BG 42 Zuid  €       870,00  

886 B Appartement BG 40 Zuid  €       890,00  

886 A Studio BG 48 Zuid  €       895,00  

888 M Studio 1 42 Noord  €       825,00  

888 N Appartement 1 40 Noord  €       845,00  

888 P Appartement 1 40 Noord  €       845,00  

888 Q Studio 1 42 Noord  €       825,00  

888 R Studio 1 42 Noord  €       825,00  

888 S Appartement 1 40 Noord  €       845,00  

888 T Appartement 1 43 Noord  €       850,00  

888 V Studio 1 38 Noord  €       820,00  

888 L Appartement 1 40 Zuid  €       850,00  

888 K Studio 1 40 Zuid  €       825,00  

888 J Appartement 1 40 Zuid  €       855,00  

888 H Studio 1 42 Zuid  €       835,00  

888 G Studio 1 42 Zuid  €       835,00  

888 F Appartement 1 40 Zuid  €       855,00  

888 E Appartement 1 40 Zuid  €       855,00  

888 D Studio 1 42 Zuid  €       835,00  

888 C Studio 1 42 Zuid  €       835,00  

888 B Appartement 1 40 Zuid  €       855,00  

888 A Studio 1 43 Zuid  €       835,00  

888 W Studio 1 42 Noord  €       855,00  

888 X Studio 1 44 Noord  €       855,00  

888 Y Appartement 1 52 Noord  €       870,00  
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Huurprijzen gebouw A  
 

Huisnummer Toevoeging Soort woning Etage m2 Ligging Kale huurprijs 

890 M Studio 2 42 Noord  €       825,00  

890 N Appartement 2 40 Noord  €       845,00  

890 P Appartement 2 40 Noord  €       845,00  

890 Q Studio 2 42 Noord  €       825,00  

890 R Studio 2 42 Noord  €       825,00  

890 S Appartement 2 40 Noord  €       845,00  

890 T Appartement 2 43 Noord  €       850,00  

890 V Studio 2 38 Noord  €       820,00  

890 L Appartement 2 39 Zuid  €       850,00  

890 K Studio 2 42 Zuid  €       835,00  

890 J Appartement 2 45 Zuid  €       855,00  

890 H Studio 2 46 Zuid  €       835,00  

890 G Studio 2 46 Zuid  €       835,00  

890 F Appartement 2 45 Zuid  €       855,00  

890 E Appartement 2 45 Zuid  €       855,00  

890 D Studio 2 46 Zuid  €       835,00  

890 C Studio 2 46 Zuid  €       835,00  

890 B Appartement 2 45 Zuid  €       855,00  

890 A Appartement 2 48 Zuid  €       855,00  

890 W Studio 2 42 Noord  €       855,00  

890 X Studio 2 44 Noord  €       855,00  

890 Y Appartement 2 52 Noord  €       870,00  

892 M Studio 3 41 Noord  €       825,00  

892 N Appartement 3 42 Noord  €       845,00  

892 P Appartement 3 40 Noord  €       845,00  

892 Q Studio 3 42 Noord  €       825,00  

892 R Studio 3 42 Noord  €       825,00  

892 S Appartement 3 40 Noord  €       845,00  

892 T Appartement 3 40 Noord  €       845,00  

892 V Studio 3 43 Noord  €       825,00  

892 L Appartement 3 38 Zuid  €       845,00  

892 K Studio 3 40 Zuid  €       825,00  

892 J Appartement 3 40 Zuid  €       845,00  

892 H Studio 3 42 Zuid  €       825,00  

892 G Studio 3 42 Zuid  €       825,00  

892 F Appartement 3 40 Zuid  €       845,00  

892 E Appartement 3 40 Zuid  €       845,00  

892 D Studio 3 42 Zuid  €       825,00  

892 C Studio 3 42 Zuid  €       825,00  

892 B Appartement 3 48 Zuid  €       850,00  
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Huurprijzen gebouw A 
 

Huisnummer Toevoeging Soort woning Etage m2 Ligging Kale huurprijs 

892 A Studio 3 49 Zuid  €       880,00  

892 W Studio 3 46 Noord  €       770,00  

892 X Studio 3 46 Noord  €       750,00  

894 G Studio 4 33 Noord  €       675,00  

894 H Studio 4 43 Noord  €       810,00  

894 J Studio 4 43 Noord  €       810,00  

894 K Studio 4 43 Noord  €       810,00  

894 L Studio 4 43 Noord  €       810,00  

894 M Studio 4 43 Noord  €       810,00  

894 F Studio 4 30 Zuid  €       675,00  

894 E Studio 4 43 Zuid  €       810,00  

894 D Studio 4 43 Zuid  €       810,00  

894 C Studio 4 43 Zuid  €       810,00  

894 B Studio 4 43 Zuid  €       810,00  

894 A Studio 4 43 Zuid  €       810,00  
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Huurprijzen gebouw B 
 

Huisnummer Toevoeging Soort woning Etage m2 Ligging Kale huurprijs 

944 A Loft BG 31  West  €       710,00  

944 B Loft BG 37  West  €       815,00  

944 C Loft BG 39  Noord  €       820,00  

944 D Loft BG 39  Noord  €       820,00  

944 E Loft BG 25  Oost  €       680,00  

944 F Loft BG 31  Oost  €       710,00  

944 G Loft BG 31  Oost  €       710,00  

944 H Loft BG 31  Oost  €       710,00  

944 J Loft BG 38  Zuidoost  €       835,00  

944 K Loft BG 43  Zuid  €       875,00  

944 L Loft BG 43  Zuid  €       875,00  

944 M Loft BG 43  Zuid  €       875,00  

946 A Loft 1 32  West  €       710,00  

946 B Loft 1 38  Noordwest  €       815,00  

946 C Loft 1 42  Noord  €       820,00  

946 D Loft 1 43  Noord  €       820,00  

946 E Loft 1 31  Noordoost  €       680,00  

946 F Loft 1 31  Oost  €       710,00  

946 G Loft 1 31  Oost  €       710,00  

946 H Loft 1 31  Oost  €       710,00  

946 J Loft 1 47  Zuidoost  €       835,00  

946 K Loft 1 47  Zuid  €       875,00  

946 L Loft 1 47  Zuid  €       875,00  

946 M Loft 1 47  Zuid  €       875,00  

946 N Loft 1 34  Zuidwest  €       715,00  
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Plattegronden  
 
Gebouw A – begane grond  
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Gebouw A – eerste verdieping  
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Gebouw A – tweede verdieping  
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Gebouw A – derde verdieping 
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Gebouw A – vierde verdieping  
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Gebouw B – begane grond  
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Gebouw B – eerste verdieping  
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Artist impressies The Rhino  
 
Buitenkant 
 
Voorzijde 

 
Achterzijde 
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Birds-Eye 

 
Binnenkant 
 
Begane grond (appartement met slaapkamer) 
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Eerste verdieping (studio met brede vensterbank) 

 
Derde verdieping (hoek-appartement met slaapkamer) 
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Vierder verdieping (studio met dakkapel)  

 
Loft met vide 

 
 




