DAALWIJKDREEF 47
1103 AD AMSTERDAM
Tel: 020 - 820 21 27

ROUTEBESCHRIJVING AUTO
Voor navigatiesystemen: Bij het invoeren
van ons adres in navigatiesystemen, blijkt
dat niet alle systemen u bij ons brengen:
• U herkent ons aan de paarse vlaggen,
wij zijn direct aan de doorgaande weg
(Daalwijkdreef) gevestigd.

Den Haag: Voeg in op de A12 richting Rotterdam/Amsterdam/Utrecht • Volg de borden A4/E19 richting Amsterdam
• Neem afslag Leidschendam en voeg in op de A4/E19 richting Amsterdam • Voeg in op de A10 • Neem afslag s112
e
richting Duivendrecht/Diemen-Zuid, voeg rechts in op s112 (Gooiseweg) • Neem de 2 afrit Diemen (E- buurt/
Bergwijkpark) • Sla linksaf naar de Daalwijkdreef • Bij de eerstvolgende stoplichten gaat u rechtsaf, hier bevindt zich
rechts van de weg het Smart Business Center.

Haarlem/Alkmaar: Neem de A9 richting Amsterdam • Houd rechts aan bij knooppunt Badhoevedorp en volg de
borden A4/E19 richting luchthaven Schiphol/Amsterdam • Vervolg uw weg op de A4 richting Amsterdam (links)
Vervolg uw weg naar de A10 en volg de routebeschrijving zoals hierboven beschreven vanaf de A10.

•

Utrecht: Neem de A2 richting Amsterdam • Na knooppunt Holendrecht, volg de A9 (Gaasperdammerweg) richting
Amersfoort/Almere • Neem afslag 2 Amsterdam Bijlmermeer richting s112 • Sla linksaf naar de s112 (Gooiseweg)

• Neem afslag Diemen (D-buurt/Venserpolder/E-buurt/Bergwijkpark) • Einde van de afrit gaat u bij de stoplichten
rechtdoor het parkeerterrein op van Smart Business Center.

Schiphol: Neem de A9 richting Utrecht/Amersfoort tot knooppunt Holendrecht • Volg daarna een klein stukje de A2
richting Amsterdam en volg de routebeschrijving hierboven vanaf na knooppunt Holendrecht.

Almere/Amersfoort: Neem de A1 richting Amsterdam/Muiden •

Houd rechts aan bij knooppunt Diemen en volg

de A9 (Gaasperdammerweg) richting Amsterdam-Zuidoost/Haarlem/Luchthaven Schiphol

• Neem afslag 2 Amsterdam

Bijlmermeer en voeg rechts in op de s112 (Gooiseweg) • Neem afslag Diemen (D-buurt/Venserpolder/Ebuurt/Bergwijkpark) • Einde van de afrit gaat u bij de stoplichten rechtdoor het parkeerterrein op van
Smart Business Center.

