
Met de auto
Met de auto Vanuit richting Utrecht / Amersfoort: Komend van de A2 of 
de A1 volgt u deRing A10 Zuid / West (richting Den Haag). U neemt 
afslag Ring A10 West, richting Zaanstad. Daarna neemt u afslag S106, 
richting Osdor p/Oud West.
Bovenaan de afslag bij de stoplichten rechtsaf richting Oud West 
Centrum. 
Zie verder vanaf *

Vanuit richting Den Haag / Rotterdam: Op de A4 rijdt u via de 
Schipholtunnel richting Amsterdam. Vanaf de A4 gaat u de Ring A10 
West op, richting Zaanstad. Daarna neemt u afslag S106, richting 
Osdor p/Oud West. Bovenaan de afslag bij de stoplichten rechtsaf 
richting Oud West Centrum. 
Zie verder vanaf *

Vanuit richting Zaanstad / Purmerend: Na de Coentunnel neemt u op de 
A10 afslag S106, richting Osdor p/Oud West. Bovenaan de afslag bij de 
stoplichten linksaf de ring over richting Oud West Centrum. 
Zie verder vanaf *

Vervolg afrit S106 richting OSDORP/OUD WEST: U vervolgt de weg 
(Lelylaan) en houdt daarbij de linkerbaan aan. Na het water ziet u aan 
uw linkerhand het zandkleurige pand waarin wij gevestigd zijn, naast 
het politiebureau. Om bij het pand te komen, gaat u het Surinameplein 
helemaal rond, richting de Baarsjes tot u weer richting de ring rijdt. Na 
de rotonde gaat u net voor het pand bij het stoplicht naar rechts. Op 
het Surinameplein en in de omgeving geldt betaald parkeren.

Met het Openbaar Vervoer
Vanaf het Centraal Station rijden tramlijn 1 (richting De Aker) en 
tramlijn 17 (richting Dijkgraafplein) in ongeveer 20 minuten naar 
uitstaphalte Surinameplein. Als u de wegrijdende tram nakijkt, ziet u 
aan uw rechterhand het zandkleurige pand waarin ons kantoor 
gevestigd is.

Vanaf Station Lelylaan rijden de tramlijnen 1 en 17 richting Centraal 
Station. Uitstaphalte Surinameplein is de tweede halte. Aan de 
overkant van de weg ziet u het zandkleurige pand waarin ons kantoor 
gevestigd is.

Vanaf Station Amsterdam Zuid, neem bus 15 richting Station Sloterdijk 
(de bushalte bij station Zuid is aan de WTC-zijde (World Trade Centre), 
op de fly-over). Uitstaphalte: Surinameplein. Aan de overkant van de 
weg ziet u het zandkleurige pand waarin ons kantoor gevestigd is.
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