
 

ADRES EN ROUTE KANTOOR IN FOCUS SAMEN IN AMSTERDAM:  
Radarweg 527 (Entree A) AMSTERDAM ( 4 min. lopen v.a. station Sloterdijk)  
 

 
 

 
Met de auto vanuit A8-A10 Zaanstad/Purmerend of Ring A10 Amsterdam-Noord:  
 

Neem afslag 2 na de Coentunnel, Amsterdam Sloterdijk s102. Sla onderaan de weg rechtsaf. Na 

de spoorviaducten gaat u bij de stoplichten links. U rijdt al op de Radarweg en ziet aan uw 

linkerhand het Sloterdijkstation. U rijdt onder de glazen stationshal door en ziet bij het volgende 

kruispunt het gebouw Travelport links tegenover u liggen. Sla hier linksaf de Arlandaweg in. 

PARKEREN: U kunt betaald parkeren na 150 
meter in de eerstvolgende (doodlopende) 
zijstraat rechts, dit is de Subangstraat. Als 
dit vol is, rijdt u nog 100 meter door en is 
aan uw rechterzijde een parkeerterrein 
onder de viaducten .  
 

Let op! Het is in dit gebied betaald parkeren 

á €2,50 per uur. Loop naar Radarweg 527 

(straatzijde of de achterzijde bij het 

parkeerterrein) Let Op! Entree A en bel aan 

bij JIJENWIJ. 

 

 
Met de auto vanuit Haarlem / Hoofddorp / Alkmaar (knooppunt Rottepolderplein / A9):  
Neem de N200 richting Amsterdam, passeer Halfweg (let op! Maximale snelheid 50km.) Neem 

vlak voor de spoorviaducten afslag Sloterdijk naar links. U ziet kantoor Travelport (onze 

hoofdingang) aan uw rechterzijde. Sla meteen af naar rechts de Arlandaweg in. Voor Parkeren 

zie de beschrijving hierboven. 

Met de auto vanaf Ring A10 -Zuid, Utrecht / Den Haag / Amersfoort:  
Neem afslag 3 Amsterdam Westerpark / Halfweg, s103. Onderaan de weg slaat u linksaf richting 

s103 Halfweg N 200. Na de spoorviaducten slaat u rechtsaf richting Sloterdijk. U ziet kantoor 

Travelport (onze hoofdingang) aan uw rechterzijde. Sla meteen af naar rechts de Arlandaweg in. 

Voor Parkeren zie de beschrijving hierboven. 



 

Met openbaar vervoer vanaf Station Amsterdam Sloterdijk:  

 
Trein / Metro:  
Neem uitgang Orlyplaza (voorzijde station) en loop linksaf onder de glazen stationsoverkapping 
door. Dit is de Radarweg. Loop door tot het kruispunt. Aan de overzijde ziet u kantoorgebouw 
Teleport liggen met o.a. naamsvermelding Prospex en Rackspace. Let Op! Nummer 527 is bij 
Entree A, u kunt aanbellen bij JIJENWIJ.  
 
Bussen / Tram 19:  
De haltes van de bussen en Tram 19 liggen aan de achterzijde van het Sloterdijkstation. Volg hier 
naar links de Zaventemweg tot aan de Arlandaweg. U ziet rechts aan de overkant het kantoor 
van Eigen Haard. Steek hier over en loop langs het Eigen Haard kantoor. Bij het kruispunt links 
treft u kantoorgebouw Teleport. Let Op! Nummer 527 is bij Entree A, u kunt aanbellen bij 
JIJENWIJ.  
 

Met de fiets vanuit de stad: Route via Haarlemmerweg / Westerpark 

De Radarweg 527 is vanuit de stad per fiets goed te bereiken via de Haarlemmerweg, de weg die 
onder andere langs het Westerpark en de Westergasfabriek loopt. Die kun je ook bereiken aan het 
eind van de Admiraal de Ruyterweg. Vanaf het punt einde Adm. de Ruyterweg steek je over naar de 
overzijde van het water, rechts van het Golden Tuliphotel. Achter het hotel sla je linksaf onder het 
viaduct de Barajasweg in. Dit fietspad kruist viaducten en loopt helemaal door tot de Radarweg. Links 

op de hoek zie je ons kantoor Teleport liggen met o.a. naamsvermelding Prospex en Rackspace. 

Aan de achterzijde van dit kantoor bij de parkeerplaats is ook een overdekte fietsenstalling te 

gebruiken.  Let Op! Nummer 527 is bij Entree A, u kunt aanbellen bij JIJENWIJ.  

Welkom bij: 

   telefoonnr. 088-118 0000 


