
Routebeschrijving Labour & Law advocaten

Say Building B
J.M. Keynesplein 25
1066 EP Amsterdam
020 – 261 95 46

Bij aankomst kunt u uw auto parkeren in de parkeergarage van het Say Building B – gebouw, alwaar Labour & Law is 
gevestigd; Vervolgens neemt u de lift naar de 5e verdieping en verzoeken wij u zich te melden bij de receptie. 

Auto
Vanuit de richting Zaandam
U neemt de afslag s107 Sloten op de A10 west. Bovenaan de afslag slaat u rechtsaf de Henk Sneevlietweg op. Aan het
eind slaat u linksaf de J.Huizingalaan op. Na circa 200m slaat u rechtsaf bij de stoplichten de David Ricardostraat in. Say
Building (geel gebouw) ligt aan uw linkerhand, waar u uw auto kunt parkeren in de parkeergarage. 

Vanuit de richting Haarlem/Schiphol
U volgt de A4 richting Amsterdam en neemt de afslag 1 richting Sloten. Aan het einde gaat u rechtsaf de Oude Haagse-
weg op en met de bocht mee naar links. Na ± 900 meter rechtdoor, gaat u links met de bocht mee onder het viaduct
door. Vervolgens slaat u linksaf de David Ricardostraat in. Say Building (geel gebouw) ligt aan uw linkerhand, waar u uw
auto in de parkeergarage kunt parkeren.

Openbaar vervoer
Vanaf Schiphol
Neem bus 195 vanaf Schiphol Plaza richting Amsterdam Sloterdijk, en stap uit bij halte Slotervaart/IBM. Vanaf deze halte
is het ongeveer 3 minuten lopen naar Say Building B.

Vanaf Amsterdam CS
Neem de trein vanaf Amsterdam Centraal Station naar Amsterdam Sloterdijk. 

Vanaf Amsterdam Sloterdijk
Neem metro 50 vanaf Amsterdam Sloterdijk richting Gein, en stap uit bij halte Henk Sneevlietweg.

Vanaf Duivendrecht / Amsterdam RAI / Amsterdam Zuid WTC
Neem metro 50 vanaf Duivendrecht/Amsterdam RAI/Amsterdam Zuid WTC richting Isolatorweg, en stap uit bij halte
Henk Sneevlietweg.

Vanaf metrostation Henk Sneevlietweg
Neem de trap naar de benedenverdieping van het metro station, uitgang Sneevlietweg, en sla rechtsaf. Op ±50 meter,
bij de afzetplaats, staat de Rieker Circle Line-pendelbus, die u gratis naar het bedrijventerrein zal brengen. Say Building
bevindt zich tegenover de tweede halte. Vraag de chauffeur u af te zetten bij Say Building, tegenover IBM. Steek de
straat over. Recht voor u ziet u Say Building.                         
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