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Molenwerf 16, 1014 BG Amsterdam 

Tel.: +31 20 - 5506 666 

Met de auto
Onze parkeergarage vind je onder het pand. Houd links aan als je het voorterrein
van Molenwerf 12-14 oprijdt, ga niet door de slagboom. Rijd naar beneden met 
de rechter rijstrook en druk bij de paal op onze knop. De receptionist opent de 
garage voor je. Parkeer op een plaats die gemarkeerd is met Kennedy Van der 
Laan (zie onze parkeerinstructies).

Vanaf Utrecht A2 richting Amsterdam 

• Vanaf de A2 kom je op de ring Amsterdam en volg je A10 Zuid, richting
RAI/Den Haag

• Bij knooppunt De Nieuwe Meer houd je aan richting Zaanstad/afslag
Sloten (S107)

• Neem afslag Haarlem (S103)
• Sla aan het eind van de afslag rechtsaf naar de Haarlemmerweg (S103)
• Sla linksaf bij de eerste verkeerslichten
• Sla na 75 meter (voor de flauwe bocht) rechtsaf het voorterrein van 

Molenwerf 12-14 op. 

Vanaf Almere, Lelystad, Amersfoort of Hilversum 
A6/A1 richting Amsterdam 

• Neem vanaf de A6 de A1 richting Amsterdam 
• Vanaf de A2 kom je op de ring Amsterdam en volg je A10 Zuid, richting

RAI/Den Haag
• Bij knooppunt De Nieuwe Meer houd je aan richting Zaanstad/afslag

Sloten (S107)
• Neem afslag Haarlem (S103)
• Sla aan het eind van de afslag rechtsaf naar de Haarlemmerweg (S103)
• Sla linksaf bij de eerste verkeerslichten
• Sla na 75 meter (voor de flauwe bocht) rechtsaf het voorterrein van 

Molenwerf 12-14 op. 

Vanaf Alkmaar A9 richting Amsterdam 

• Vanaf de A9 volg je de borden richting Haarlem  
• Neem de afslag naar de A200 richting Halfweg
• Op de rotonde neem je de derde afslag naar de A2000 richting

Amsterdam. 
• Ga de snelweg A2000 op, sla rechtsaf naar de s103 richting Centrum
• Sla linksaf bij de eerste verkeerslichten
• Sla na 75 meter (voor de flauwe bocht) rechtsaf het voorterrein van 

Molenwerf 12-14 op. 
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Vanaf Schiphol A4 richting Amsterdam 

• volg“exit”
• Volg de A4 richting Utrecht/Haarlem/Amsterdam
• Volg de A4 richting Amsterdam
• Vanaf de A4 kom je op de ring Amsterdam en volg je de A10 West 

richting Amsterdam/Zaanstad
• Neem afslag Haarlem (S103)
• Sla aan het eind van de afslag rechtsaf naar de Haarlemmerweg

(S103)
• Sla linksaf bij de eerste verkeerslichten
• Sla na 75 meter (voor de flauwe bocht) rechtsaf het voorterrein van 

Molenwerf 12-14 op. 

Openbaar vervoer

Vanaf Station Amsterdam Sloterdijk

• Neem tram 19 richting Diemen
• Je stapt uit bij halte Molenwerf. 
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1. Rijd bij aankomst het voorterrein van Molenwerf 12-
14 op. Ga niet door de slagboom maar houd links aan. 
De parkeergarage bevindt zich onder het gebouw met 
onze naam erop. 

2.   Neem de rechterrijbaan naar beneden. 

3. Bij de paal druk je op de Kennedy Van der Laan
knop. De receptionist opent de garage.

4. Parkeer op een van de Kennedy Van der Laan
gemarkeerde parkeerplaatsen. 
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5. Loop naar de witte deur in het midden van de garage 
(aangegeven met rode pijlen). Bel daar aan bij
Kennedy Van der Laan. De receptionist opent de deur.

6. Gebruik de lift of trap om naar de 2e etage te gaan.  
Daar vind je onze receptie. 

7.   Bij het uitrijden opent de garagedeur automatisch. 
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