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Routebeschrijving auto

Gebruik het adres “Strawinskylaan 2999, 1077 ZX 

Amsterdam” wanneer u gebruik maakt van een navigatie-

systeem. Dit is het adres van onze parkeergarage.

Den Haag, Rotterdam, Schiphol

Neem de A4 richting Amsterdam, neem de A10 richting Ring Oost: 

Amersfoort en neem vervolgens de afslag s108 Buitenveldert. Ga links 

naar de Amstelveenseweg, ga links naar De Boelelaan, ga links naar 

Buitenveldertselaan en sla rechtsaf naar de Strawinskylaan. De ingang van 

onze parkeergarage bevindt zich aan uw rechterzijde.

Utrecht

Neem de A2 richting Amsterdam, neem de A10 richting Ring West: Den 

Haag/Zaanstad en neem vervolgens de afslag s109 Amsterdam RAI. Ga 

links naar de Europaboulevard, ga rechts naar De Boelelaan, ga rechts 

naar Buitenveldertselaan en sla rechtsaf naar de Strawinskylaan. De 

ingang van onze parkeergarage bevindt zich aan uw rechterzijde.

Amersfoort

Neem de A1 richting Amsterdam, neem de A10 richting Ring West: Den 

Haag en neem vervolgens de afslag s109 Amsterdam RAI. Ga links naar 

de Europaboulevard, ga rechts naar De Boelelaan, ga rechts naar Buiten-

veldertselaan en sla rechtsaf naar de Strawinskylaan. De ingang van onze 

parkeergarage bevindt zich aan uw rechterzijde.

Directions by car

If you are using a navigation system, please use ‘Strawinskylaan 2999, 

1077 ZX Amsterdam’ as your destination, which is the entrance of our 

parking garage.

The Hague, Rotterdam, Schiphol (Amsterdam Airport)

Take A4 to “Amsterdam”, continue onto A10 direction “Ring Oost: 

Amersfoort” and take exit s108 “Buitenveldert”. Turn left onto Am-

stelveenseweg, turn left onto De Boelelaan, turn left onto Buitenveldert-

selaan and turn right onto Strawinskylaan. The entrance of the parking 

garage is on your right side.

Utrecht

Take A2 to “Amsterdam”, continue onto A10 direction “Ring West: Den 

Haag/Zaanstad” and take exit s109 “Amsterdam RAI”. Turn left onto 

Europaboulevard, turn right onto De Boelelaan, turn right onto Buiten-

veldertselaan and turn right onto Strawinskylaan. The entrance of the 

parking garage is on your right side.

Amersfoort

Take A1 to “Amsterdam”, continue onto A10 direction “Ring West: Den 

Haag” and take exit s109 “Amsterdam RAI”. Turn left onto Europaboule-

vard, turn right onto De Boelelaan, turn right onto Buitenveldertselaan 

and turn right onto Strawinskylaan. The entrance of the parking garage is 

on your right side.



Parkeergarage

Ga na de slagboom rechtsaf en vervolg uw route op etage -1. Neem de 

eerste links en vervolgens weer de eerste links. Na het parkeren neemt u de 

lift naar de hal van de South Tower; daar ziet u de CMS receptie.

Per vliegtuig

Amsterdam Airport Schiphol.

Openbaar vervoer

Neem de trein naar Station Amsterdam-Zuid. Vanaf het perron is het 

maximaal 5 minuten lopen naar ons kantoor:

Verlaat het perron via de “Parnassusweg / VU” uitgang; dit is de 

tegenovergestelde richting van de stationshal. Neem de trap naar beneden 

en ga direct naar rechts. Vervolg de route onder de snelweg door en ga de 

eerste straat rechts. Het Atrium bevindt zich aan uw linkerzijde. Gebruik 

de Zuidtoren ingang. 

Parking garage

Take a right after the first barrier and follow the road down to level -1. 

At level -1 take a left and another left. After parking your car, take the 

elevator to the entrance hall of the South Tower.

By plane

Amsterdam Airport Schiphol.

By public transportation

Take the train to Station Amsterdam-Zuid. The CMS Amsterdam office is 

at approximately 5 minutes by foot:

Leave the train platform via the “Parnassusweg / VU” exit; this is the 

opposite direction from the station hall. Take the stairs down and make a 

right. Take the first right. The Atrium building is on your left side. Please 

use the south tower entrance. 
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