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Routebeschrijving

Vanuit Utrecht
Vanaf de A2, volg de Ringweg A10 Oost richting Zaanstad, neem afrit S112 Duivendrecht / Diemen-Zuid / Amsterdam 
Zuidoost. Aan het eind van de afrit bij de stoplichten linksaf richting Centrum. Bij de volgende stoplichten van de 
rotonde Prins Bernhardplein links aanhouden en de derde afslag op de rotonde station Amsterdam Amstel nemen. U 
rijdt langs station Amsterdam Amstel (station aan uw rechterhand). Vervolgens links afslaan en kort daarna de tweede 
afslag links voor de bezoekersparkeergarage onder het Amstelgebouw.

Vanuit Rotterdam / Den Haag / Zaandam
Ringweg A10 volgen, neem afrit S112. Hierna routebeschrijving vanuit Utrecht volgen.

Vanuit Amersfoort
Vanaf de A1, volg de Ringweg A10 Oost richting Den Haag, neem afrit S112. Hierna routebeschrijving vanuit Utrecht 
volgen.

Navigatie adres parkeergarage onder het gebouw
De parkeergarage van het Amstelgebouw is gevestigd aan de Bertrand Russellstraat, ter hoogte van nummer 11.

Klik hier, of op de kaart voor een doorverwijzing naar Google Maps.

Openbaar vervoer
U stapt uit bij het NS- of metrostation Amsterdam Amstel. Volg het bord Amsteldorp / Julianaplein / Wibautstraat. Bij 
het verlaten van het station, steek de straat over met de rotonde aan de linkerhand naar het Amstelgebouw aan het 
Prins Bernhardplein.

Klik hier voor reisopties met het openbaar vervoer naar station Amsterdam Amstel.

Contact
Bezoekadres:
Amstelgebouw, Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam

Postadres:
Postbus 94520, 1090 GM Amsterdam

Tel:  +31 (0)20 7630900 
E-mail:  info@hvkstevens.com

Contact

Office address:
Amstelgebouw, Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam

Postal address:
Postbus 94520, 1090 GM Amsterdam

Tel: +31 (0)20 7630900
Email: info@hvkstevens.comRoute Description

From Utrecht
Follow the A2 towards Amsterdam until the Amstel intersection. Take the A10 towards Amsterdam
and then to Amsterdam Oost. From here, follow the general route description.

General route description
Take exit S112 Duivendrecht / Centrum. Turn left at the end of the exit towards Centrum. Take the
third exit on the roundabout towards Amsterdam Amstel station (station on the right hand). Go left at
the T-junction. Take the second street to the left (Bertrand Russellstraat 11). The parking garage of
Amstelgebouw is located at the back of the office building.

From the North
Follow the A1 towards Amsterdam. Take the A10 ring road Oost, towards Den Haag. From here,
follow the general route description.

Click here or on the map for directions via Google Maps.

Navigation address parking garage Amstelgebouw
The parking garage of Amstelgebouw is situated on Bertrand Russellstraat 11.

Route from Amsterdam Amstel station
Station Amsterdam Amstel is the nearest station to HVK Stevens office. From Amsterdam Amstel 
follow the direction boards Amsteldorp / Julianaplein / Wibautstraat. When leaving the station, cross 
the street with the roundabout on your left hand to Prins Bernhardplein 200.

For options of traveling to Amsterdam Amstel Station by public transport, click here.

https://www.google.nl/maps?daddr=Bertrand+Russellstraat+11,+Amsterdam&hl=nl&sll=52.213283,5.013185&sspn=0.505704,1.234589&oq=Bertrand+Russellstraat+11,+Amsterdam&mra=ls&t=m&z=10
https://9292.nl/plan/vertrek/2014-11-06T1125?naarRef=amsterdam_prins-bernhardplein-200
http://info@hvkstevens.com
https://www.google.nl/maps?daddr=Bertrand+Russellstraat+11,+Amsterdam&hl=nl&sll=52.213283,5.013185&sspn=0.505704,1.234589&oq=Bertrand+Russellstraat+11,+Amsterdam&mra=ls&t=m&z=10

