Routebeschrijving Kantoor Amsterdam

Vanaf station Amsterdam Centraal
Vanaf het Centraal Station bent u binnen 10 minuten bij ons kantoor:
- Loop het station uit en ga rechtdoor het Rokin op tot aan de Dam
- Op de Dam gaat u achter het paleis langs en rechtsaf de Raadhuisstraat in
- Hertoghs advocaten bevindt zich na 130 meter aan uw linkerhand.
U kunt ook de tram nemen. Tram 2,11,12,13 en 17, halte Dam/Raadhuisstraat.
Vanuit Den Haag Ring A10-West
-

Afslag S106;
Rechtsaf Cornelis Lelylaan richting Surinameplein;
Neem de tweede afslag op de rotonde richting Hoofdweg;
Sla rechtsaf richting Postjesweg;
Vervolg de weg, deze gaat over in de Kinderstraat;
Sla linksaf richting Nassaukade;
Sla rechtsaf richting Rozengracht;
Vervolg de weg, deze gaat over in de Raadhuisstraat; je bestemming bevindt zich aan de
rechterkant.

Vanuit Ring A10-Oost
-

-

Afslag S114;
IJburglaan richting Centrum (via de Piet Heintunnel);
Houdt rechts aan de Piet Heinkade op;
Na 2,8 kilometer linksaf richting Droogbak;
Na 240 meter blijf rechtdoor rijden op de Singel;
Rechtsaf richting Brouwersgracht;
Linksaf richting Herengracht;
Linksaf richting Raadhuisstraat; je bestemming bevindt zich aan de rechterkant.

Parkeren
Hertoghs advocaten vestiging Amsterdam is gesitueerd aan de Raadhuisstraat 15, in het druk bezochte
centrum van Amsterdam. Wij hebben de mogelijkheid u in de nabijheid van ons kantoor een parkeerplaats
aan te bieden in de (privé) parkeergaragecarrousel aan de Herengracht 217-219.
Het parkeersysteem in deze garage is bestemd voor parkeren van personenauto’s welke voldoen aan
onderstaande eisen. Hierbij dient de auto op een plateau gereden te worden door de bestuurder.
- Maximale lengte
5,10 mtr.
- Maximale breedte
2,05 mtr.
- Maximale hoogte
1,60 mtr (incl. antenne).
- Maximale gewicht
2000 kg.
Indien uw auto voldoet aan deze eisen kunt u een parkeerplaats reserveren bij Ilona Broer of Debbie
Muller. Tevens verzoeken wij u circa 5 minuten voor aankomst telefonisch contact (088 5202266) met één
van hen op te nemen zodat zij u kunnen opvangen en assisteren bij de parkeergarage.
U dient uw auto leeg (geen kostbaarheden) achter te laten, uw alarm uit te zetten en de buitenspiegels in te
klappen. Houdt u daar svp vooraf rekening mee.
Hertoghs advocaten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei schade aan het voertuig.

Andere opties
Uiteraard kunt u in de straat (betaald) parkeren (let wel: het kan zeer druk zijn). U kunt ook terecht in
parkeergarages Q-Park Nieuwendijk (Nieuwerzijds Kolk 18) of Q-Park Bijenkorf: Beursstraat 15 (beide 24
uur per dag open).

Hertoghs advocaten
Bezoekadres
Raadhuisstraat 15
AMSTERDAM
Telefoon
088-5202266

