Bender bijna
Vestiging Amsterdam
Jacob Bontiusplaats 9 (Unit 331)
1018 LL Amsterdam
020- 578 73 00

Bender bevindt zich in het INIT gebouw op enkele
tramhaltes van Amsterdam Centraal Station. Ons kantoor
is zowel met het openbaar vervoer als met de auto goed
bereikbaar.

Met de auto

van het INIT-gebouw op. TRAM 10 – Of neem tramlijn 10
(bijvoorbeeld vanaf Leidseplein of Weesperplein) richting
Azartplein en stap uit bij halte Eerste Leeghwaterstraat.
Loop richting het spoor en sla na 200 meter voor de
spoordijk linksaf. Je loopt nu het parkeerterrein van het
INIT gebouw op.

Adres voor navigatiesystemen: Czaar Peterstraat 213.

Kantoor

Vanuit alle richtingen neem je op de Ringweg A10 de
afslag S114 richting Zeeburg/Artis. Onderaan de afslag
ga je bij de stoplichten links. Je rijdt na 400 meter de
Piet Heintunnel in. Uit de tunnel ga je bij de stoplichten
links. Daarna, bij de eerstvolgende stoplichten, ga je naar
rechts onder het spoorviaduct door en volg je de bocht
mee naar rechts. Rij rechtdoor over de tramrails. Je rijdt
nu het parkeerterrein van het INIT-gebouw op. Parkeer je
auto op het parkeerterrein na de slagboom.

Vanaf de achterkant van het gebouw zie je groot staan
Volkskrant, het Parool en Trouw. Het best loop je via
linkerkant van het gebouw naar de hoofdingang. Aan het
eind van het INIT gebouw sla je rechts af, daar bevindt
zich de hoofdingang. Eenmaal binnen in het gebouw neem
je de (rol)trap (2x) naar boven, daar loop je tegen de
Persgroep aan. Neem de route rechts langs de Persgroep.
Vervolgens neem je de tweede gang links en je loopt
tegen Bender aan.

Met het openbaar vervoer
TRAM 26 - Vanaf Amsterdam Centraal Station neem je
tram 26 richting IJburg. Je stapt uit bij halte Rietlandpark
(bij de Piet Heintunnel). Je steekt de weg over en loopt
onder de spoorbrug door. Je loopt met de bocht mee naar
rechts en 200 meter verder loop je het parkeerterrein

Algemeen
info@bendergroep.nl
bendergroep.nl

