ROUTEBESCHRIJVING
Kantoor ‘Say Building’ Amsterdam

BSI Group
John M. Keynesplein 9
1066 EP Amsterdam
Nederland
+31 (0)20 346 0780
 bsigroup.nl
BSI Group bevindt zich op de 4e
verdieping van het gebouw ‘Say
Building’ (huisnummer 1-27).

Parkeren voor bezoekers
U kunt parkeren in de nabijgelegen parkeergarage van het Dutch Design Hotel Artemis (John M.
Keynesplein 2).

Komt u per auto?
Vanuit de richting A4 Den Haag richting Amsterdam
- Volg de A4 richting Amsterdam.
- Neem afslag 1 Sloten (S107).
- Sla aan het einde van de afsleg rechtsaf de Anderlechtlaan (S107) op.
- Vervolg de weg naar de Oude Haagseweg.
- Sla na het tankstation aan de linkerkant, linksaf (u rijdt onder een metroviaduct door).
- Volg deze weg met een bocht naar rechts (Thomas R. Malthusstraat) en sla linksaf op het
Keynesplein.
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-

De ingang van de parkeergarage ligt aan de linkerkant van het Dutch Design Hotel Artemis.
‘Say Building’ bevindt zich op John M. Keynesplein 1-27. U kunt zich melden bij de receptie.

Vanuit de overige richtingen / Ring A10
- Neem afslag 1 (S107) en volg de borden richting Sloten/Slotervaart.
- Rij tot het einde van de Henk Sneevlietweg.
- Ga bij de T-splitsing linksaf de Johan Huizingalaan (S107) op.
- Na 500 meter slaat u rechtsaf de David Ricardostraat op. U passeert de Say Building (linkerhand).
- Bij de T-splitsing slaat u rechts-en direct linksaf en u rijdt voor het Hotel Artemis langs.
- De ingang van de parkeergarage ligt aan de linkerkant van het Dutch Design Hotel Artemis.
- ‘Say Building’ bevindt zich op John M. Keynesplein 1-27. U kunt zich melden bij de receptie.
Komt u per openbaar vervoer?
-

Er zijn diverse mogelijkheden om ons kantoor per openbaar vervoer te bereiken.
U kunt ons kantoor echter het best bereiken door te reizen naar NS Station Amsterdam Zuid of
Amsterdam Lelylaan en daar over te stappen op Metrolijn 50 naar halte Henk Sneevlietweg.
Bij de uitgang van de halte Henk Sneevlietweg is een bushalte waar u gebruik kunt maken van de
bus-pendeldienst van het Rieker Business Park.
De Rieker Circle Line rijdt op werkdagen tussen 07:00 uur en 20:00 uur. Tijdens de spits elke 8 min.
en tijdens daluren elke 15 min. Meer informatie over deze dienstregeling vindt u op:
http://www.riekerbusinesspark.net/rieker-circle-line/
Stap uit bij bushalte John M. Keynesplein.
LET OP: de ingang van ons kantoor is aan David Ricardostraat (Say Building 1-27) Voer dit adres in
bij Google Maps.
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