
Komende vanuit het oosten 
(Utrecht, Amersfoort)

Komende vanuit Utrecht volgt 
u de A2 richting Amsterdam en 
bij knooppunt Holendrecht de 
A9 richting Amstelveen/Schiphol/
Haarlem.

Komende vanuit Amersfoort 
volgt u de A1 in de richting 
van Amsterdam. Volg vanaf 
knooppunt Diemen de A9 
richting Amstelveen/Schiphol/
Haarlem.

Neem na ongeveer 5 km 
afslag 4 (Ouderkerk a/d 
Amstel-Amstelveen Oost). Ga 
aan het einde van de afslag 
bij de stoplichten linksaf de 
Burgemeester Boersweg op 
richting ziekenhuis Amstelland. 
Sla bij het tweede stoplicht 
linksaf richting bedrijventerrein 
‘De Stelling’. Vervolg de weg, u 
bevindt zich nu op de Krijgsman. 
Zie verder bij ‘parkeren’. 

Komende vanuit het westen 
(Rotterdam, Den Haag, Haarlem)

Komende vanuit Rotterdam/
Den Haag volgt u de A4 richting 
van Amsterdam. Volg vanaf het 
knooppunt Badhoevedorp de A9 
richting Amstelveen.

Komende vanuit Haarlem/
Alkmaar volgt u de A9 richting 
Amstelveen. 

Neem na ongeveer 7 km 
afslag 4 (Ouderkerk a/d Amstel-
Amstelveen Oost). Ga aan het 
einde van de afslag rechtsaf de 
Burgemeester Boersweg op 
richting ziekenhuis Amstelland. 
Sla direct bij het eerste stoplicht 
linksaf richting bedrijventerrein 
‘De Stelling’. Vervolg de weg, u 
bevindt zich nu op de Krijgsman.
Zie verder bij ‘parkeren’. 

Parkeren

Voor het hoofdgebouw beschik-
ken wij over een bezoekers par-
keer plaats. Mocht deze niet vrij 
zijn, dan kunt u uitwijken naar 
het parkeerterrein voor het 
hoofdgebouw of de parkeer-
garage P2. De ingang van de 
parkeergarage bevindt zich na 
het laatste kantoorgebouw. U 
kunt het bord ‘gereserveerd 
voor kaarthouders’ negeren. 
De slagboom opent echter 
wel op kentekenherkenning, 
mocht deze niet bekend zijn bij 
ons dan kunt u via de intercom 
bij WMP aanbellen zodat de 
slagboom op afstand geopend 
kan worden. In de parkeergarage 
gaat u rechtsaf en vervolgens 
rechtdoor tot het einde. Daar 
treft u de parkeerplaatsen aan 
die zijn gereserveerd voor onze 
gasten. De dichtstbijzijnde entree 
is de toegang tot de lift naar de 
6e etage.
 

Openbaar Vervoer 

Vanaf station Amsterdam 
Bijlmer-Arena
ongeveer 15 minuten
Vanaf het station neemt u 
bus 356 (richting Haarlem). 
Deze bus stopt bij bushalte 
Langerhuize Amstelveen, naast 
het KPMG hoofdkantoor. Nadat 
u bent uitgestapt, steekt u de 
weg over naar het kantorenpark 
‘De Stelling’. Vervolgens loopt u 
naar het eerste gebouw, dit ligt 
parallel aan de snelweg A9. In dit 
gebouw is Wealth Management 
Partners gevestigd op de 6e etage.

Vanaf Schiphol 
ongeveer 25 minuten
Vanaf het station neemt u 
bus 300 (richting Amsterdam 
Bijlmer-Arena). Op Busstation 
Amstelveen overstappen op bus 
356 (weer richting Amsterdam 
Bijlmer-Arena maar via een 
andere route). Deze bus stopt 
bij bushalte Langerhuize 
Amstelveen, naast het KPMG 
hoofd kantoor. Nadat u bent 
uitgestapt loopt u naar het 
kantoren park ‘De Stelling’. 
Vervolgens loopt u naar het 
eerste gebouw, dit ligt parallel 
aan de snelweg A9. In dit 
gebouw is Wealth Management 
Partners gevestigd op de 6e etage.
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