LOCATIE
De Roos, PC Hooftstraat 183, 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: kan je meenemen en verkrijgbaar in het theehuis en in de buurt.

Lenzen: denk aan vloeistof e.d.
Kleding: makkelijk zittende kleding
Thee / water / koffie kan je ter plaatse verkrijgen, beneden

ROUTE
De locatie is een echt authentiek historisch gebouw, centraal gelegen
aan de rand van het Vondelpark en is goed te bereiken, vooral met
openbaar vervoer. Adres: zie onder.
Tram
Lijnen 2 en 5 (halte Paulus Potterstraat / hoek Van Baerlestraat)
Lijnen 3 en 12 (halte Van Baerlestraat hoogte Conservatorium)
Lijn 16 (halte Concertgebouw).
Bus:
Lijnen 145, 170 of 197 halte Hobbemastraat of Museumplein.
Trein en o.v. stad:
Trein Centraal Station: trams 2, 5, 16 en bus 170
Train Utrecht naar Station Amstel: tram 12
Trein Haarlem naar Station Sloterdijk: tram 12
Trein Hilversum naar Station Muiderpoort: tram 3
Adres:
PC Hooftstraat 183 (naast Vondelpark) Amsterdam (1071 BW)
Lunch
Beneden in het gebouw is een theehuis, met thee, koffie, broodjes en
soep e.d. In de buurt zijn meerdere lunch-gelegenheden, een AH
supermarkt en nog veel meer.
Park & Lunch:
In de lunchpauze kan je er ook voor kiezen ergens snel te lunchen (of
mee te nemen) en dit heerlijk te eten terwijl je door het Vondelpark
wandelt. De cursuslocatie ligt letterlijk aan het (prachtige) park.

Met eigen vervoer:
Vanuit alle richtingen: (via A10 ring west)
Afslag s106: richting Centrum, is de Cornelis Lelylaan, steeds
doorrijden, gaat bij rotonde (beetje rechts aanhouden) over in
Overtoom, na tijdje (bij trambaan) rechtsaf 1e Constantijn
Huygensstraat in. Gaat over in de Van Baerlestraat.
Na paar honderd meter rechtsaf PC Hooftstraat in.
Is bijna aan het einde van de straat.
(Het ligt op 5 minuten lopen van Concertgebouw / Stedelijk Museum)
Parkeren:
Naast het Vondelpark ligt de wijk Oud-zuid en de wijk Oud-West. In
allebei kan je parkeren (Oud Zuid zondag meestal gratis, in Oud West
alleen zondag ochtend - altijd checken!) zie de tips hieronder!
Tip 1 – Parkbee – Conscious Hotel Vondelpark – Zocherstraat
Kosten: 27,50 hele dag (24 uur)
Betalen en openen poort met Parkmobile of Park-line App (verplicht)
Vanaf deze garage is het 20-25 minuten wandelen naar de locatie.
Info: www.parkbee.com
Tip 2 – Parkbee Hilton Hotel – Apollolaan 38
Kosten: 20,- hele dag (24 uur)
Deze parkeergarage wel tevoren reserveren, anders is deze vaak vol.
Betalen en openen poort met Parkmobile of Park-line App (verplicht)
Vanaf de garage is het 15 minuten wandelen naar de locatie.
Info: www.parkbee.com
Tip 3 – P1 Parking Amsterdam Centraal – Prins Hendrikkade 20 a
Deze parkeergarage tevoren reserveren, anders krijg je dit tarief niet.
Vanaf het centraal station gaan veel trams naar de locatie.
Kosten: € 20,- per hele dag. Reserveren: https://www.p1.nl/boeken
Tip 4 – P1 Parking Waterlooplein – Valkenburgerstraat 238
Deze parkeergarage tevoren reserveren, anders krijg je dit tarief niet.
Vanaf het centraal station gaan veel trams naar de locatie.
Kosten: € 20,- per hele dag. Reserveren: https://www.p1.nl/boeken
Meer informatie:
Op www.nederlofcentrum.nl bij nederlof / locaties / amsterdam staat
ook informatie over P+R, parkeren, tarieven etc.
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Locatie: De Roos, PC Hooftstraat 183, 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 in de vorm van eettentjes, winkels, biologische winkel, supermarkt (ook op zondag)
en je kunt ook gewoon je eigen lunch meenemen.
ALLERGIE / DIEET
Omdat hier geen vaststaand arrangement is, is er ook geen sprake van dieetwensen.
Het theehuis heeft meestal ook glutenvrije en zuivelvrije producten.
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

www.nederlofcentrum.nl - email: kantoor@nederlofcentrum.nl
020-6855466 - Bank: NL96 RABO 0166286591

