Openbaar Vervoer
Je vindt de ingang van de JOB aan de Westermarkt nummer 2, tegenover de
Westerkerk, in het centrum van Amsterdam. Vanuit het Centraal Station in
Amsterdam loop je in 20 minuten naar de JOB. Met tram 13 of 17 of bus 21,
170, 171 of 172 kunt je bij de halte 'Westermarkt' komen. Vanaf de halte is het
ongeveer 100 meter naar de ingang. De JOB zit op de vijfde verdieping en
bezoekers voor de JOB moeten aanbellen bij stichting COMBO.
Auto
Komt u met de auto dan moet u vanaf de Ringweg (A10):
bij aansluiting Osdorp (106) draai rechts van A10/E22\Einsteinweg, verder op S106\Cornelis Lelylaan volg
aanwijzingen
O s d o rp / O v ert o o m s e V e l d

op A10/E22\Einsteinweg na 400 m. rechts afslaan naar S106\Cornelis Lelylaan
op S106\Overtoom na 2580 m. links afslaan naar S100\Stadhouderskade
op S100\Nassaukade na 980 m. rechts afslaan naar De Clercqstraat
De De Clercqstraat gaat over in de Rozengracht
Op de Rozengracht ter hoogte van de prinsengracht linksaf slaan
Na 50 meter rechtsaf slaan
U bent op de westermarkt.

Parkeren
Voor het pand op de Westermarkt zijn voldoende parkeerplaatsen.
Daarnaast zijn de volgende parkeergarages op loopafstand:

ANWB Parking Amsterdam Centraal
Prins Hendrikkade 20 A
Richting S 100 Afslag centrum, volg P borden
(vanaf het centraal station vertrekken tram 13 (Geuzenveld) en 17 (Osdorp
dijkgraafplein).
Beiden stoppen op de Westermarkt.
Nieuwezijds Kolk
De Kolk
Nieuwezijds Kolk
Richting S 100 afslag centrum, volg P borden
(vanaf daar vertrekken tram 13 (Geuzenveld) of 17 (Osdorp Dijkgraafplein).
Beiden stoppen op de Westermarkt)
De Bijenkorf
Dam 1
Richting S 100 Afslag centrum, volg P borden
Ingang parkeergarage op het beursplein
(Achter het paleis op de Dam stoppen tram 13 (Geuzenveld) en 17 (Osdorp
dijkgraafplein).
Beiden stoppen op de Westermarkt.

