
OntheMove©

the smart way to stay!





OntheMove uniek wonen/werken in het stadscentrum

OntheMove©

transformeert lege kantoren en gebouwen 

JDdVarchitecten en adviseurs transformeert (leegstaande) kantoren tot 
nieuwe lifestyle concepten zoals hotels, care4all (woon/zorg) en 
urbanyoung (studenten en/of jongerenhuisvesting). 
Om dat doel te bereiken, ontwikkelde JDdV in samenwerking met 
specialisten en adviseurs OntheMove, een herontwikkelingsconcept op 
basis van een quickscan. Met dit concept kunnen zonder grote 
bouwtechnische ingrepen oude gebouwen aan een nieuw leven 
beginnen. 

OntheMove Total Living Concept
OntheMove Total Living Concept past naadloos in elke gebouwvorm. 
Met dit concept gaat transformeren 80 procent sneller en 60 procent 
goedkoper. Met de transferBox, die in een dag is op te bouwen, kunnen 
partijen direct aan de slag. Het concept omvat modules voor pantry, 
toiletunit, werken, slapen, opbergen, koken en 
verzorgen                                                                       
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OntheMove@work

OntheMove@care

OntheMove@studio

OntheMove@ is een formule die in een bestaand pand kan worden 
ingebouwd zonder grote bouwtechnische ingrepen. Met het OntheMove 
concept heeft JDdV zich ten doel gesteld om (inter)nationaal kwalitatief en 
kwantitatief leidinggevend te worden in het nieuwe ‘budget boutique’ 
marktsegment, waar het garant staat voor de ‘best basics’ in combinatie 
met een eigentijds ontwerp en styling. 

JDdVarchitecten en adviseurs  zijn oa specialist en op het gebied van herontwikkelen,  herbestemmen en ombouwen 
van bestaande panden, locaties en terreinen. 
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OntheMove@studio
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OntheMove@studio is ontwikkeld voor prijsbewuste jongeren tot 25 jaar 
(studerend) en/of voor de doelgroep 25 – 40 jarigen (werkenden). 
Betaalbaar en u krijgt waar voor uw geld!

De studios zijn van een vernieuwend en modern design en heeft uiteraard 
high-speed internet. Centraal in het ontwerp staat de transferBox, een 
ultra moderne leefomgeving in de vorm van een OntheMoveBox. Iedere 
OntheMoveBox is zeer praktisch ingericht. 
Deze eigentijdse accommodatie combineert kwaliteit, comfort en 
efficiëntie. De locaties beschikken over een wash&dry ruimte een 
gemeenschappelijke huiskamer/lobby en een ontspanningsruimte. 

OntheMove is the smart way to stay!
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OntheMove@studio



De boxen bevatten een werkplek, pantry, kast(en), toilet en/of zelfs een bad, bed(den). Om 

het idee van los te plaatsen blokken te behouden, worden de blokken zo vrij en los mogelijk 

in de ruimte geplaatst en zijn niet aan het plafond en vloer vastgemaakt. Hierdoor krijg je het 

idee van gigantische meubelstukken die in de ruimte zijn geplaatst.

Er zijn verschillende units beschikbaar met de volgende faciliteiten:

Blok 1 Toilet, bad en douche (naar keuze)

Blok 2 Een dubbele wasbak en uitgebreide garderobe

Blok 3 Een tweepersoonsbed inclusief boekenkast aan de kopse kant

Blok 4 Twee eenpersoonsbedden en werkplek

Omdat meubelstukken, zoals bedden, boeken- en kledingkasten niet los in de ruimte staan 

is de studio rustig, licht en vooral heel ruimtelijk.
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2e t/m 5e verdieping

OntheMove                                                 Zoomstede 13-23 Nieuwegein

92 city studio’s  33m2 tot 56 m2



Cité Rotterdam omvat ruim 500 studio’s/huur-
woningen en werkruimtes als volgt verdeeld:
232 studio's (22 tot 51 m²) 
186 tweekamerappartementen (27 tot 47 m²) 
76 driekamerappartementen (47 tot 60 m²) 
27 werkruimtes voor jonge, startende ondernemers 
1.500 m² commerciële ruimte (onder andere horeca, 
squashzaal en fitnessruimte) op de begane grond 
135 parkeerplaatsen in ondergrondse parkeergarage 
Vergaderruimtes 
2 logeerkamers 
Miele Laundrette

Het aantal, de oppervlakte en 
de prijs van de 493 woonruimtes zijn:
232 woonruimtes ... 30m2 ... 250,00 euro 
185 woonruimtes ... 45m2 ... 400,00 euro 
76 woonruimtes ... 65m2 ... 500,00 euro

Deze woonruimtes zijn deels koppelbaar.
Collectieve voorzieningen: 400 m2

http://www.cite-rotterdam.nl/nieuws.php

Cité biedt woon- en werkruimte aan jonge, ambitieuze 
mensen. Cité is een leef- en ontmoetingsplek voor 
studenten, afgestudeerden en jonge, startende 
ondernemers. Cité is contact met elkaar en ruimte voor
je eigen ontwikkeling, ambitie en plezier. 
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Casa Confetti Uithof Utrecht
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rates starting from €79/£49
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ZZP@work is een werk- en ontmoetingsplek voor ondernemers, klanten van deze ondernemers en 
ondernemende mensen. Een plek waar mensen werken, netwerken en elkaar inspireren. Kortom: een 
‘levende’ plek waar zichtbaar wordt wat er gebeurt als mensen hun hart volgen en doen wat zij écht leuk 
vinden. Voor veel thuiswerkers en zelfstandige professionals is het niet altijd mogelijk om thuis te werken. 
Het is lastig om je helemaal af te sluiten van de thuissituatie en het is geen handige plek om relaties te 
ontvangen. ZZP@work bied je de gelegenheid om te werken, mensen te ontmoeten, te vergaderen en 
klanten en relaties te ontvangen in een mooie en professionele omgeving.

Bedrijven die aanhaken bij het concept van ZZP@work zijn ervan verzekerd dat ze aansluiten op de 
maatschappelijke trends van duurzaamheid en milieubewust ondernemen. Bovendien ben je als bedrijf 
aantrekkelijker voor werknemers. Zij hebben steeds minder zin om elke dag aan te sluiten in de file, en 
werken graag op een inspirerende plek. Voor een efficiënter en effectiever werkproces dat past bij de 
wensen en eisen van deze tijd.

OntheMove@work
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OntheMove@care4all
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