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Route vanaf Amsterdam Zuid

A10 richting Amsterdam, neem afslag S102 'Amsterdam 

Sloterdijk', bij de verkeerslichten rechtsaf naar de 

Transformatorweg, bij de volgende verkeerslichten linksaf 

naar de Kabelweg. Bij de rotonde neemt u de eerste afslag 

naar de Zekeringstraat. Houd rechts aan op de weg naar 

het hoofdkantoor van Avantium.

Route vanaf Den Haag/Rotterdam

A4 richting Amsterdam, neem de afslag naar A10 - Ring 

West 'Leeuwarden / Zaanstad'. Neem de afslag S102, 

'Amsterdam Sloterdijk', bij de verkeerslichten rechtsaf de 

Transformatorweg op, bij de volgende verkeerslichten

linksaf de Kabelweg op. Bij de rotonde neemt u de eerste

afslag naar de Zekeringstraat. Houd rechts aan op de weg

naar het hoofdkantoor van Avantium.

Route vanaf Utrecht

A2 richting Amsterdam, neem de afslag naar A10/E19 -

Ring Zuid 'Schiphol'. Houd rechts aan op de weg richting 

Amsterdam en neem de afslag S102, 'Amsterdam 

Sloterdijk'. Neem de afslag naar A10 - Ring West 

'Leeuwarden / Zaanstad'. 
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Neem de afslag S102, 'Amsterdam Sloterdijk', bij de 

verkeerslichten rechtsaf de Transformatorweg op, bij de 

volgende verkeerslichten linksaf de Kabelweg op. Bij de 

rotonde neemt u de eerste afslag naar de Zekeringstraat. 

Houd rechts aan op de weg naar het hoofdkantoor van 

Avantium.

Openbaar vervoer

Avantium is goed bereikbaar met het Openbaar Vervoer. 

Neem vanaf Station Amsterdam Arena, Station 

Amsterdam Zuid/WTC of Station Amsterdam Sloterdijk

metro 51 richting Isolatorweg. Stap uit bij het laatste 

metrostation Isolatorweg. Loop vervolgens in drie 

minuten naar Avantium:

Routebeschrijving
Avantium Particuliere
Beleggersdag
Adres

Avantium N.V.
Zekeringstraat 29
1014 BV Amsterdam

Contact Investor Relations

email: InvestorRelations@avantium.com

Routebeschrijving 

De volgende link brengt u naar Google Maps om uw route 

te vinden naar de locatie van de Avantium Particuliere 

Beleggersdag: klik hier.

Auto

Route vanaf Amsterdam Noord A10 richting Amsterdam, 

neem afslag S102 'Amsterdam Sloterdijk', bij de 

verkeerslichten linksaf naar de Transformatorweg, bij de 

volgende verkeerslichten weer linksaf naar de Kabelweg. 

Bij de rotonde neemt u de eerste afslag naar de 

Zekeringstraat. Houd rechts aan op de weg naar het 

hoofdkantoor van Avantium.

mailto:InvestorRelations@avantium.com
https://www.google.nl/maps/dir/Avantium,+Zekeringstraat+29,+1014+BV+Amsterdam/@52.3780991,4.8605393,12.61z/data=!4m16!1m6!3m5!1s0x47c5e28c6aeaf77f:0x3c6bfb048f17bccc!2sAvantium!8m2!3d52.3959411!4d4.8522245!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47c5e28c6aeaf77f:0x3c6bfb048f17bccc!2m2!1d4.8522245!2d52.3959411!3e3
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