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LOCATIE
Mirror Centre, ter Gouwstraat 3, Amsterdam

DETAILS
Schoeisel: wij verzoeken je om zelf sloffen of sokken mee te nemen
Betaling: staat op bevestiging, indien 1e dag: er is geen pin
Lunch: deze kan je meenemen en er is voldoende gelegenheid in de buurt

Lenzen: denk aan vloeistof e.d.
Kleding: makkelijk zittende kleding
Thee / water: zelf meenemen / aanwezig

ROUTE
Het Mirror Centre is gelegen direct naast het Muiderpoortstation in
Amsterdam- Oost.
Per openbaar vervoer is het Mirror Centre uitstekend te bereiken.
Vanaf Amsterdam centraal is de reisduur maar 5 minuten!
Je kunt de onderstaande bussen/ treinen/trams nemen naar het Mirror
Centre, halte Dapperstraat of Muiderpoortstation:
Tram
Lijn 7 vanaf Flevopark of Slotermeer
Lijn 3 vanaf Zoutkeersgracht).
Bus:
Stadsbus 22 richting Indische buurt (richting Indische Buurt vanaf
Amsterdam CS)
Stadsbus 37 richting Molewijk (vanaf Amsterdam- Amstelstation)
Stadbus 37 richting Amstelstation (vanaf Amsterdam- Molenwijk)
Stadsbus 41 richting Muiderpoortstation (vanaf Gaasperplas)
Streekbussen 120 en 126 (vanaf Diemen, Schoolstraat)

Met eigen vervoer:
Vanuit alle delen van Nederland is Mirror Centre goed te bereiken.
De ligging maakt dat het gunstig ligt ten opzichte van de
uitgangswegen vanuit Noord Holland, Flevoland, Zuid Holland dus
eigenlijk alle richtingen. Het centrum van Amsterdam hoef je niet te
doorkruisen.
Parkeren:
In de buurt rondom Mirror Centre bevinden zich parkeerplaatsen (ma
t/m za betaald parkeren, zondag gratis).
Parkeergarage:
Parkeergarage Q-park (Oostpoort) om de hoek.

Trein
Stoptrein vanaf Amsterdam, Diemen en Weesp
Elke trein die stopt op Muiderpoort station of station CS.
Adres:
Ter Gouwstraat 3, Amsterdam (1093 JX).
Lunch
In de buurt zijn meerdere lunch-gelegenheden.
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Locatie: Mirror Centre, ter Gouwstraat 3, Amsterdam
Kosten arrangement indien van toepassing:
ARRANGEMENT INFO
Op deze locatie is er geen sprake van een vaststaand arrangement;
Er is beneden een theehuis voor drinken (thee, koffie en water en fris) en lunch (broodjes, soep etc)
Het kan handig zijn een flesje water mee te nemen.
In de buurt is ruim voldoende lunch gelegenheid en je kunt ook gewoon je eigen lunch meenemen.
ALLERGIE / DIEET
Omdat hier geen vaststaand arrangement is, is er ook geen sprake van dieetwensen.
KOSTEN
De bijdrage van de student is afhankelijk van de duur; een hele dag inclusief lunch of alleen ochtend of middag.
Het tarief als hier vermeld is daaraan aangepast.
BETALING ARRANGEMENT BIJ CURSUS
Verplicht dranken / lunch arrangement niet van toepassing; lunch en drinken naar wens.
BETALING ARRANGEMENT BIJ OPLEIDING
Verplicht dranken / lunch arrangement niet van toepassing; lunch en drinken naar wens.
VERPLAATSEN / ANNULEREN ARRANGEMENT
Bij verplaatsing of annulering van de cursus of opleiding wordt het arrangement standaard mee verplaatst.
Hou er echter rekening mee dat vanaf 60 dagen voor de lesdag geheel kosteloze verplaatsing of annulering van het arrangement
soms niet meer mogelijk is door de eisen van het conferentiecentrum.
Vanaf 72 uur kan je het arrangement niet niet meer verplaatsen of annuleren (we zullen dat wel altijd voor je proberen)
De arrangementskosten worden in rekening gebracht conform de voorwaarden van het conferentieoord.
OVERNACHTEN
Op de website bij 'Nederlof' en 'locaties' staat een overzicht van hotels en bed en breakfast. Alleen locaties waar we goede ervaringen
over horen staan op de lijst.
Veel plezier met de cursus of opleiding!
Team Nederlof Centrum
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