Routebeschrijving Friedeberg Consultancy B.V.
SamSam Community offices
Arlandaweg 92
1043 EX Amsterdam
020-4081369 / 035-6478969
Ons kantoor bevindt zich in Unit 2.1
Met eigen vervoer:
Komend vanuit Utrecht:
Volg de A2 richting Amsterdam. Na knooppunt Amstel de A10 richting ringweg Zuid
volgen. Volg na 6 km op knooppunt de Nieuwe Meer de ringweg West (Zaanstad). Neem
na 5 km de afslag richting Haarlem (S103). Onderaan de afslag gaat u linksaf richting
Haarlem. Vervolgens bij het eerste stoplicht rechtsaf (Kimpoweg). Bij de T-splitsing gaat
u linksaf, na 50 meter is Friedeberg Consultancy gevestigd, aan uw linkerkant in het rode
gebouw.
Komend vanuit Rotterdam/Den Haag:
Volg de A4 richting Amsterdam. Bij knooppunt de Nieuwe Meer de A10 richting Zaanstad
volgen. Neem na 5 km de afslag richting Haarlem (S103). Onderaan de afslag gaat u
linksaf richting Haarlem. Vervolgens bij het eerste stoplicht rechtsaf (Kimpoweg). Bij de
T-splitsing gaat u linksaf, na 50 meter is Friedeberg Consultancy gevestigd, aan uw
linkerkant in het rode gebouw.
Komend vanuit Amerfoort/Almere:
Volg de A1 richting Amsterdam. Volg na 11 km bij km knooppunt Watergraafsmeer de
A10 ringweg Oost. Volg bij knooppunt Amstel de A10 ringweg Zuid (Den Haag). Volg na
6 km op knooppunt de Nieuwe Meer de ringweg West (Zaanstad). Neem na 5 km de
afslag richting Haarlem (S103). Onderaan de afslag gaat u linksaf richting Haarlem.
Vervolgens bij het eerste stoplicht rechtsaf (Kimpoweg). Bij de T-splitsing gaat u linksaf,
na 50 meter ziet u aan u linkerkant het rode gebouw waar Friedeberg Consultancy
gevestigd is.
Komend vanuit Alkmaar/Purmerend/Zaandam:
Volg de A8 richting Zaandam. Ga bij knooppunt Zaandam richting Amsterdam. Volg bij
knooppunt Coenplein de A10. Na de Coentunnel neemt u afslag S102 Haarlem. Onderaan
gaat u rechtsaf naar de Basisweg en vervolgens gaat u bij het tweede stoplicht linksaf
(Sloterdijkstation). Voorbij het station neemt u de derde straat links. Na een paar
honderd meter ziet u het rode gebouw waarin Friedeberg Consultancy gevestigd is.
Komend vanuit Haarlem:
Volg de N200 (Haarlemmerweg) en neem afslag Station Sloterdijk/Telepoort. Bij het
eerste stoplicht rechts en dan doorrijden tot net voorbij het rode gebouw waarin
Friedeberg Consultancy gevestigd is.
Let op! In de omgeving van ons kantoor geldt betaald parkeren!

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer:
Trein:
Station Sloterdijk (NS Reisinformatie 0900-9292). Vanaf station 6 minuten lopen.
Metro:
Station Sloterdijk (NS Reisinformatie 0900-9292). Vanaf station 6 minuten lopen.
Bus:
Lijn 12 (Amstel), Lijn 15 (Muiderpoortstation), Lijn 19 (Nieuw Sloten), Lijn 36, lijn 48
(Centraal Station), Lijn 64 (Slotervaart), Lijn 68 (Osdorp), Lijn 82/83 (IJmuiden), Lijn 82
(Marnixstraat). Lijn 85 (Haarlem N.S.), Lijn 86 (Zaandam N.S.), Lijn 87 (Zaandam ’t Kalf,
spitslijn), Lijn 192 (Schiphol Zuid), Lijn 164 (Schiphol Centrum), Lijn 231 (Abberdaan),
Lijn 233 (British Petroleum, spitslijn), Lijn 232 (Kretaweg), Lijn 239 (Deccaweg), lijn
237/238 (Coenhaven).
Looproute van station Sloterdijk:
U neemt de hoofduitgang van het station. U gaat dan direct naar links en loopt
rechtdoor, tot u een gelegenheid krijgt om links een stenen trap af naar beneden te gaan
naar het plein waar de bussen staan. Onderaan de trap gaat u rechtsaf. U loopt nu
rechtdoor (ca. 2-3 minuten) waarna u, aan de overkant van de weg, het rode bebouw
ziet waar Friedeberg Consultancy gevestigd is.

