Routebeschrijving Tuchtcollege voor de Scheepvaart
Damrak 387
1012 ZJ Amsterdam
020-6220477
De zittingszalen van het Tuchtcollege
Adres: Oudebrugsteeg 9, stationzijde Beurs van Berlage
De zittingen vinden plaats in de oude zalen van de Raad voor de Scheepvaart
aan de Oudebrugsteeg. De ingang is echter verplaats naar nummer 9. Dit is
op de hoek Oudebrugsteeg, Beursstraat. Ongeveer 20 meter ten oosten van
de oude ingang op nummer 11.
Per trein
Uitstappen op het centraal station Amsterdam. U verlaat het station aan de
centrumzijde en loopt het Damrak op richting Dam. De Beurs van Berlage ligt
aan de linkerzijde van het Damrak. Voor het gebouw loopt u linksaf de
Oudebrugsteeg in. De ingang van de zittingszaal zit op hoek Oudebrugsteeg
en de Beursstraat.
Per auto
De dichtstbijzijnde parkeergarage is de parkeergarage onder de Bijenkorf.
Vanaf de Bijenkorf loopt u de Beursstraat in richting het centraal station
(rechts vanuit de parkeergarage). Aan het einde van de Beursstraat slaat u
links de Oudebrugsteeg in. Nummer 9 is de eerste ingang op de hoek. U kunt
zich hier melden voor de zitting.

Het kantoor van het Tuchtcollege
Ons kantoor is gevestigd aan de Damrakzijde van de Beurs van Berlage. U
kunt zich melden bij de receptie bij de algemene ingang op Damrak 243.
Per trein
Uitstappen op het centraal station Amsterdam. U verlaat het station aan de
centrumzijde en loopt het Damrak op richting Dam. De Beurs van Berlage ligt
aan de linkerzijde van het Damrak. Halverwege het gebouw vindt u de
hoofingang op nummer 243.
Per auto
De dichtstbijzijnde parkeergarage is de parkeergarage onder de Bijenkorf.
Geef op de GPS als adres op: Damrak 243. Dit is de hoofingang van de Beurs.
Vanaf de Bijenkorf loopt u het Damrak op richting het centraal station (rechts
vanuit de parkeergarage).
U kunt zich melden bij de receptie bij de hoofdingang (nr. 243).
Ons kantoor is op de derde etage. Er is een lift die gaat tot de tweede etage.

