Routebeschrijving SoftwareONE
Nederland B.V.
››

Onderaan de afrit slaat u linksaf en volgt u de
richting s102 centrum A10

››

Bij de volgende kruising slaat u rechtsaf richting
s102 centrum A10

››

Bij de volgende kruising slaat u wederom rechtsaf
richting s102 centrum

››

Volg vanaf hier de borden naar uw eindbestemming. SoftwareONE heeft Westpoort nummer
3574

S102 (Basisweg)

Sla onderaan de afrit linksaf;

››
››
››

Volg vanaf hier de borden naar uw eindbestemming. SoftwareONE heeft Westpoort nummer
3574

››

Bij de 2e verkeerslichten slaat u rechtsaf de Arlandaweg op. Volg de weg naar rechts (Barajasweg)
en vervolgens naar links (Naritaweg).

››

Vervolgens neemt u de 1e weg aan uw linkerhand.
SoftwareONE is gevestigd In het laatste gebouw
aan uw rechterhand – Westpoort nummer 3574

A1 / A7 / A8 / A10 Noord

››

Komende uit de richtingen A8 en A10 noord volgt u
de weg en komt u bij het knooppunt Coenplein

››
››
››
››

Hier volgt u de weg richting A10 west
Na de Coentunnel neemt u afrit 2 / S102
Sla onderaan de afrit rechtsaf
Vanaf hier volgt u de borden naar uw eindbestemming.SoftwareONE heeft Westpoort nummer 3574

A2 / A4 / A10 West

››
››
››

Komende vanaf de A10 west neemt u afrit 2 / s102;

A9 / A5

››

Komende vanaf de A9/A5 volgt u de weg tot afrit 3
/ s102

Richting Amsterdam-Centrum aanhouden;
Op de Basisweg (met het Telegraaf-gebouw
aan uw linkerhand) slaat u bij de verkeerslichten
rechtsaf richting Station Amsterdam-Sloterdijk.

Met het openbaar vervoer Vanuit
de uitgang Orlyplein van Station
Amsterdam-Sloterdijk loopt u schuin
links (langs Grand Café Hermes)
het stationsplein over. Iets na het
spoorwegviaduct steekt u de
voetgangersoversteek-plaats over.
U loopt rechts van het gebouw het
trottoir af, de Naritaweg op. Vervolgens
steekt u het kruispunt over en slaat u
de tweede weg aan uw linkerhand in.
SoftwareONE is gevestigd In het laatste
gebouw aan uw rechterhand.
Het is ongeveer 10 min. lopen vanaf het
station.

Neem contact op
Ontdek meer op onze website
https://www.softwareone.com/en-nl/

SoftwareONE Nederland B.V.
Naritaweg 177, Westpoort 3574
1043 BW AMSTERDAM
Postbus 9460
1006 AL AMSTERDAM

Onze experts staan klaar
T. +31 (0) 20 8203661
E. info.nl@softwareone.com

