Routebeschrijving
Joinson & Spice B.V.
Kraanspoor 16-G
1033 SE Amsterdam
Tel.nr. 020-3330199
www.joinsonandspice.nl

Auto
Vanaf Utrecht/Amersfoort/ring A10:
· op de ring oost/ A10 afslag S118 (Tuindorp/Oostzaan)
· linksaf bij de stoplichten onderaan de afslag
· tweede stoplichten rechtsaf (richting Tuindorp/Oostzaan)
· rechtdoor bij de eerste rotonde
· bij tweede rotonde rechtsaf (eerste afslag).
· bij t-splitsing linksaf
· sla rechtsaf na een paar honderd meter, het Kraanspoor ligt aan uw rechterhand.
· volg het bordje Kraanspoor/ Parkeren.
Vanaf Rotterdam/Den Haag/via ring A10 - Coentunnel:
· op de ring west/A10 afslag S118 (Tuindorp/Oostzaan)
· rechtsaf bij de stoplichten onderaan de afslag
· rechts aanhouden
· sla rechtsaf (richting Tuindorp/ Oostzaan)
· volg de weg, bij tweede rotonde rechtsaf.
· bij t-splitsing linksaf
· sla rechtsaf na een paar honderd meter, het Kraanspoor ligt aan uw rechterhand.
· volg het bordje Kraanspoor/ Parkeren.

Parkeren
Wij beschikken over een beperkt aantal parkeerplekken; neemt u vooraf even contact op? De zone
betaald parkeren is aangegeven met borden en kost 1,30 euro per uur (ma t/m zo van 9 tot 23 uur).
Gratis parkeren kan in de directe omgeving, zie overzichtskaart.
De ingang van ons kantoor bevindt zich bij de eerste liftschacht (meest rechts) van de weg.
Oftewel de ingang die het verst van het IJ afligt.

Navigatiesysteem
Als uw navigatiesysteem het Kraanspoor niet kent, voer in dat geval: Ms. Oslofjordweg in.

Openbaar vervoer
Vanaf Amsterdam Centraal station is ons kantoor met de pont of met de bus te bereiken. Check voor de
route en actuele vertrek- en aankomsttijden www.9292ov.nl en/of www.gvb.nl.
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gratis pont voor voetgangers en (brom)fietsers vanaf Centraal Station naar Van Riemsdijkweg in
Noord (NDSM-veer), elk half uur (tijdens spitsuren elk kwartier)
vanaf de pont vijf a tien minuten lopen naar het Kraanspoor
bij aankomst met de pont: sla linksaf, langs de IJkantine, over de voetgangersbrug, loop langs het
hoofdkantoor VNU en van de HEMA
het Kraanspoor ligt recht voor u.

Lijn 38 (GVB) vanaf de pont (noordzijde), uitstappen halte Klaprozenweg
Lijn 35 (GVB) vanaf Centraal Station, uitstappen halte Ataturk
Lijn 391 en 394 (Connexxion) vanaf Centraal Station, uitstappen halte
Stenendokweg

