Routebeschrijving
Taxameter Centrale B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 80
1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
020 - 462 0 462
Let op: Stel bij gebruik van een navigatiesysteem
'H.J.E. Wenckebachweg 80, Duivendrecht' in.

Vanuit de richting Utrecht (A2):
Rijdend op de A2 richting Amsterdam neemt u afslag A10
RING-Oost / Zaanstad. Houd rechts aan, neem afrit 11
Amsterdam-Overamstel (S111). U rijdt onder de weg
door, ga bij de T-splitsing linksaf, richting Amstel Business Park. Bij de eerste stoplichten houdt u
rechts aan en bij de tweede stoplichten gaat u rechtsaf, richting Amstel Business Park-Oost. Neem op
de rotonde de tweede afslag. Bij het kruispunt gaat u linksaf. Neem direct weer de eerste weg links.
Volg de weg met de bocht mee naar rechts. TMC zit in het derde pand aan uw linkerhand.

Vanuit de richting Den Haag, Rotterdam en Schiphol (A4):
Rijdend op de A4 richting Amsterdam volgt u de borden A10 RING-Zuid richting Groningen. Neem afrit
11 Amsterdam-Overamstel (S111). U rijdt onder de weg door, ga bij de T-splitsing linksaf, richting
Amstel Business Park. Bij de eerste stoplichten houdt u rechts aan en bij de tweede stoplichten gaat u
rechtsaf, richting Amstel Business Park-Oost. Neem op de rotonde de tweede afslag. Bij het kruispunt
gaat u linksaf. Neem direct weer de eerste weg links. Volg de weg met de bocht mee naar rechts.
TMC zit in het derde pand aan uw linkerhand.
Vanuit de richting Zaanstad (A8) en vanuit Almere en Amersfoort (A1):
Rijdend op de A8 volgt u de borden A10 RING-Noord richting Utrecht. Op de A1 volgt u de borden
A10 RING-oost richting Rotterdam. Wanneer u op de A10 rijdt neemt u afrit 11 AmsterdamOveramstel (S111). Ga bij de eerste stoplichten linksaf, richting Amstel Business Park, en daarna (bij
de volgende stoplichten) direct rechts, richting Amstel Business Park-Oost. Neem op de rotonde de
tweede afslag. Bij het kruispunt gaat u linksaf. Neem direct weer de eerste weg links. Volg de weg met
de bocht mee naar rechts. TMC zit in het derde pand aan uw linkerhand.

Openbaar vervoer:
Vanaf station Amsterdam Centraal of Amsterdam Amstel neemt u metro 51 richting Amstelveen
Westwijk, metro 53 richting Gaasperplas of metro 54 richting Gein. Vanaf station Duivendrecht neemt
u metro 54 richting Centraal Station.
Stap uit bij halte Spaklerweg. Loop naar de begane grond, ga naar links en volg het voetpad langs de
voormalige Bijlmerbajes richting de ‘H.J.E. Wenckebachweg’. Ga met de weg mee naar rechts en volg
deze weg. Bij het kruispunt met de Duivendrechtsekade gaat u rechtsaf. Neem de eerste straat links
en volg de weg met de bocht mee naar rechts. TMC zit zich in het derde pand aan uw linkerhand. Het
is ongeveer 10 minuten lopen vanaf station Spaklerweg naar TMC.

