TOSS Group
Orlyplein 89
1043 DS Amsterdam

Komt u met de auto? Dan kunt u parkeren in de P+R Sloterdijk.
Het volgende adres vult u in in de navigatie: Piarcoplein, 1043 DW Amsterdam
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Ingang kantoorpand Busitel

Komende vanaf de A1 of A7

Parkeerplaats Piarcoplein

Komende vanaf de A2 of A4

Neem op de a10 de
afslag s102

Neem op de a10 de
afslag s102

Neem de rechterrijstroken
en sla vervolgens rechtsaf
naar de Basisweg

Neem de linkerrijstroken
en sla vervolgens linksaf
naar de Basisweg

Sla linksaf naar de
Radarweg

Sla linksaf naar de
Radarweg

Neem op de rotonde de
3e afslag naar de
Hanedastraat

Neem op de rotonde de
3e afslag naar de
Hanedastraat

Sla rechtsaf naar het
Piarcoplein

Sla rechtsaf naar het
Piarcoplein

Rijd een stukje door tot
aan het bord en parkeer
achter de slagbomen

Rijd een stukje door tot
aan het bord en parkeer
achter de slagbomen

Looproute vanaf Piarcoplein naar het kantoor
Loop achter het kantoorpand (bevindt zich direct aan de parkeerplaats)
naar links en loop richting de trap

Loop de trap op omhoog en ga rechtsaf
Het kantoorpand Busitel bevindt zich aan uw rechterhand
Ga via de ingang het pand binnen
Neem de lift naar de 4e verdieping, hier bevindt zich het TOSS Kantoor

Komt u met het OV? Loop dan vanaf station Sloterdijk de volgende route.
Loop station Sloterdijk uit aan de kant met de Starbucks op de hoek
Ga rechtsaf en loop ongeveer 80 meter rechtdoor
Het kantoorpand Busitel bevindt zich aan uw rechterhand
Ga via de ingang het pand binnen
Neem de lift naar de 4e verdieping, hier bevindt zich het TOSS Kantoor

Kunt u ons kantoor niet vinden? Neem gerust contact met ons op via
+3120 261 9447 en vraag naar uw contactpersoon.

