ROUTEBESCHRIJVING

Bezoekadres
Sequal BV
Smart Business Center
Daalwijkdreef 47
1103 AD Amsterdam

Bereikbaarheid
AUTO
Ons kantoor is zeer goed bereikbaar via de A9 en de A10 en biedt voldoende gratis
parkeergelegenheid. Niet alle navigatiesystemen leveren u exact bij ons voor de deur af maar met de
onderstaande routebeschrijving komt u op de plaats van bestemming. U herkent ons pand aan de
paarse banners voor het pand en nummer 47 staat groot aangegeven tegen een paarse achtergrond.
Vanaf A10
Neem op de A10 afslag S112 en volg de Gooiseweg richting Amsterdam Zuidoost. Neem vervolgens
de afslag E-buurt (2e afslag op de Gooiseweg) en onderaan de afslag, bij de verkeerslichten, linksaf
slaan. U rijdt onder de Gooiseweg door de Daalwijkdreef op en slaat bij de eerstvolgende
verkeerslichten rechtsaf. U rijdt hier het terrein van het Smart Business Center op waar u gratis kunt
parkeren.
Vanaf A2 (vanuit Utrecht)
Neem op knooppunt Holendrecht afslag A9/Gaasperdammerweg (richting 'Almere, Amersfoort
Amsterdam Zuidoost'). Neem na ca. 2 km de afslag S112, bij de verkeerslichten linksaf slaan en volg
de Gooiseweg richting Amsterdam Zuidoost. Neem vervolgens de afslag E-buurt (3e afslag op de
Gooiseweg).
Vanaf A1
Neem de afslag A9 Amsterdam Zuidoost. Vervokgens neemt u de afslag S112 en bovenaan deze
afslag slaat u bij de verkeerslichten rechtsaf de Gooiseweg op. Neem vervolgens de afslag E-buurt
(3e afslag op de Gooiseweg). Onderaan de afslag bij de verkeerslichten, rechtdoor rijden het Smart
Business Center parkeerterrein op war u gratis kunt parkeren.

OPENBAAR VERVOER
Het dichtstbijzijnde metrostation is Diemen Zuid (metro 53 richting Gaasperplas, vertrekt o.a. vanaf
Centraal Station en NS-station Amstel naar Diemen-Zuid). Loop vanaf het metrostation Diemen Zuid
in zuidelijke richting en loop het Mantelmeeuwpad af, onder de Daalwijkdreef. Het Smart Business
Center ziet u aan uwrechterhand.
Naast het Smart Business Center ligt tevens de bushalte Echtenstein. Bij deze halte stopt stadsbus 45
(deze vertrekt o.a. vanaf station Bijlmer ArenA) en stadsbus 44 (deze vertrekt o.a. vanaf station
Diemen).
Raadpleeg voor actuele reisinformatie http://9292.nl/

