Ebbinge Amsterdam
Vanuit Amersfoort / Hilversum /
Almere (A1):

Vanuit Leiden / Den Haag /
Rotterdam (A4):

Vanuit Utrecht (A2):



Naar Amsterdam via de A4.



Naar Amsterdam via de A2 tot
knooppunt A2-A10.



Door de Schipholtunnel richting
Amsterdam.



Dan richting Ring A10 Zuid / Den Haag.

Dan richting Ring A10 Zuid /
Amersfoort.



Vervolgens afrit S 108 Zuid /
Amstelveen.



Vervolgens afrit S 108 Zuid /
Amstelveen.



Bij verkeerslichten rechts en bij het
volgende verkeerslicht weer rechts.

Bij de verkeerslichten rechts en bij het
volgende verkeerslicht weer rechts.



Bij de verkeerslichten rechts en bij het
tweede verkeerslicht weer rechts.



Direct aan de rechterkant bevindt zich
ons kantoor en de ondergrondse
parkeergarage.

Direct aan de rechterkant bevindt zich
ons kantoor en de ondergrondse
parkeergarage.



Direct aan de rechterkant bevindt zich
ons kantoor en de ondergrondse
parkeergarage.



Naar Amsterdam tot A10 Ring
Amsterdam.



Dan richting A10-Oost / Den Haag.



Vervolgens richting A10 Zuid-Den
Haag.





Vervolgens afrit S 108 Zuid /
Amstelveen.




Parkeergarage
Wij hebben de beschikbaarheid over een
beperkt aantal parkeerplaatsen in de
parkeergarage van ons kantoor. U kunt hier
in overleg een parkeerplaats reserveren en
vanaf 15 minuten voor aanvang van uw
afspraak parkeren. Ook kunt u op eigen
gelegenheid parkeren in de straat of één
van de nabijgelegen parkeergarages
(ParkBee Tripolis – 5 min loopafstand en
QParc Olympisch Stadion – 10 min
loopafstand).
Als u gearriveerd bent kunt u zich melden bij
de servicedesk op de begane grond naast de
coffee corner.
Na de afspraak heeft u 15 minuten om de
parkeergarage uit te rijden.

Per Openbaar Vervoer
Station Amsterdam Centraal:

Neem tram 16 of 24 richting
VU medisch centrum.


Stap uit bij tramhalte
IJsbaanpad.



Loop in oostelijke richting.



Ebbinge bevindt zich aan uw
rechterhand (2 min lopen).

Station Amsterdam Zuid WTC:

Neem metro 50 richting
Isolatorweg.

Met de fiets
U kunt uw fiets stallen in de daarvoor
bestemde rekken naast het
gebouw/garage op de begane grond.
De receptie bevindt zich op de begane
grond.

Contactgegevens
EDGE Olympic
Fred. Roeskestraat 115
1076 EE Amsterdam



Stap uit bij metrohalte
Amstelveenseweg.

+31 (0)20 5 725 725
info@ebbinge.nl



Loop in noordelijke richting.

www.ebbinge.nl



Ebbinge bevindt zich aan uw
rechterhand (5 min lopen).

