Stibbe bezoekadres 			
Beethovenplein 10
1077 WM Amsterdam
T: +31 20 5460606

			

Parkeergarage adres
Christian Neefestraat 2
1077 WW Amsterdam

			

Neem vooraf contact met ons op om een plek te reserveren in de
Stibbe parkeergarage, aangezien er beperkte ruimte is. Een alternatief
om uw auto te parkeren (betaald parkeren) is de WTC parkeergarage.

		

Per auto via de A10 – Ring Amsterdam Zuid
Vanuit de richting het Gooi/Utrecht (A2)

Stibbe visiting address

Beethovenplein 10
1077 WM Amsterdam
T: +31 20 5460606

Car park address

Christian Neefestraat 2
1077 WW Amsterdam
Please contact us in advance to reserve a space in the Stibbe car
park as we have limited availability. Alternatively there is a car park
(paid) at the WTC.

By Car via the A10 – Ring Amsterdam Zuid
From the direction het Gooi / Utrecht (A2)

Neem afrit S109 richting Buitenveldert en sla bij de eerstvolgende
stoplichten linksaf. U rijdt nu op de Europaboulevard. Sla bij de
eerstvolgende stoplichten rechtsaf de Boelelaan in. Sla dan bij de
volgende stoplichten rechtsaf de Beethovenstraat in. Vervolgens na
het viaduct de eerste rechts. U bent nu op de Christian Neefestraat
met aan uw linkerhand de parkeergarage. Volg in de parkeergarage
de gele borden.

Take exit S109 towards Buitenveldert and turn left at the first traffic
lights. You are now on Europa Boulevard. At the next traffic lights,
turn right onto Boelelaan. At the next traffic lights turn right onto
Beethovenstraat . After the viaduct take the first right. You are now on
the Christian Neefestraat with the car park on your left. Once in the
car park please follow the yellow signs.

Vanuit de richting Den Haag / Schiphol (A4)

Take exit S109 towards RAI / Rivierenbuurt. Turn right onto Europa
Boulevard (S109) and follow the signs for Centrum (S110).
Turn left onto Boelelaan and at the next traffic lights turn right onto
Beethovenstraat. After the viaduct take the first right. You are now on
the Christian Neefestraat with the car park on your left. Once in the
car park please follow the yellow signs.

Neem afrit S109 richting RAI / Rivierenbuurt. Sla rechtsaf de Europaboulevard (S109) in en volg de borden Centrum (S110). Sla linksaf
de Boelelaan in en bij de eerstvolgende verkeerslichten naar rechts
de Beethovenstraat in. Vervolgens na het viaduct de eerste rechts.
U bent nu op de Christian Neefestraat met aan uw linkerhand de
parkeergarage. Volg in de parkeergarage de gele borden.

Per openbaar vervoer
Vanaf Amsterdam CS

From the direction Den Haag / Schiphol (A4)

By public transport
Arriving from Amsterdam CS

Metro 51: uitstappen bij halte station Amsterdam Zuid.
Tram 5: uitstappen bij halte Prinses Irenestraat.

Metro 51, exit at Amsterdam Zuid station.
Tram 5, exit at Prinses Irenestraat.

Metro 51: uitstappen bij halte station Amsterdam Zuid.

Metro 51, exit at Amsterdam Zuid station.

Vanaf Amsterdam Amstel

Vanuit Amsterdam Bijlmer Arena

Metro 50: uitstappen bij halte station Amsterdam Zuid.

Vanaf Luchthaven Schiphol

Elke 15 minuten vertrekt een trein richting station Amsterdam Zuid.

Arriving from Amsterdam Amstel

Arriving from Amsterdam Bijlmer Arena

Metro 50, exit at Amsterdam Zuid station.

Arriving from Schiphol Airport

There is a train to Amsterdam Zuid every 15 minutes.

