LOCATIE
Randstaete 2, Randstad 2109, Almere

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: aanwezig

ROUTE
De cursuslocatie in Almere is uniek;
5 loopminuten van het Centraal Station, goed bereikbaar vanaf de A6
en als je niet met het openbaar vervoer komt: betaalbaar tot zelfs
gratis parkeren.
De locatie ligt aan de rand van het centrum, op een kantoorpark,
omringd door laagbouw, groen, water en rust.
In de pauzes kan je zelfs een wandelingetje maken tussen water en
bomen. Ruimtelijk, vlakbij de stad (je ziet de stad en het CS station
liggen) en toch groen in de omgeving.
Bus
Elke bus die stopt bij Centraal Station Almere
Trein
Elke trein die stopt bij Centraal Station Almere
(vanuit de meeste steden gaat er een trein elke 10-15 minuten naar
Almere)
Toegankelijkheid & lift
Deze locatie kent maar 1 trap en heeft een lift. Het pand is dus zeer
toegankelijk.
Zie ook de website nederlofcentrum.nl bij centrum en dan locaties.
Adres:
Randstad 21-09 (1e etage)
Gebouw: Randstaete 2
Almere
Looproute vanaf CS Almere:
Neem de uitgang ‘Zakencentrum’
Ga naar rechts richting het grote gebouw (Rabobank) en steek over
Loop nu langs het spoor (en de Rabobank) totdat je bij het water bent
Ga nu naar links, onder het viaduct door, richting de houten brug
Loop over de houten brug
Rechtsaf, naar het eerste witte gebouw
Ingang, bel bij Nederlof Centrum.

Vanuit richting Amsterdam
A1 richting Almere/Amersfoort , afslag Knooppunt Muiderberg A6
richting Almere/Lelystad. Afslag 5 (S103) Almere Stad Veluwedreef
richting Almere centrum. Rij onder het spoor door, bij rotonde links, de
Randstaddreef op. Volgende rotonde rechtdoor, de rotonde daarna
linksaf (Landdrostdreef) en dan de 1e straat rechts (Randstad).
Dan linksaf en aan je linkerhand (in de bocht) zie je twee gebouwen,
Randstaete 1 en Randstaete 2. Nederlof Centrum zit in Randstaete 2,
op de 1e etage.
Vanuit Den Haag / Rotterdam / Haarlem (A4): aanhouden Ring Zuid
(dus niet de A9) richting West (rechts aanhouden en dan links er
onderdoor) tot afslag S 105. Verder gelijk aan geheel boven.
Vanuit richting Amersfoort / Gooi
A27 richting Hilversum. Neem de afslag 36-Almere-Haven naar N305
richting Almere Stad/Almere Haven/Zeewolde. Sla linksaf naar de
Waterlandseweg / N305.
Blijf deze weg volgen tot je onder de A6 (snelweg) door rijdt. Dan heet
de weg Veluwedreef (S103) richting Almere centrum. Rij door tot
onder het spoor door, rotonde links, de Randstaddreef op.
Volgende rotonde rechtdoor, de rotonde daarna linksaf
(Landdrostdreef) en dan de 1e rechts (Randstad).
Dan meteen linksaf en aan je linkerhand (in de bocht) zie je twee
gebouwen, Randstaete 1 en Randstaete 2.
Nederlof Centrum zit in Randstaete 2, op de 1e etage.
Parkeren:
Deze locatie beschikt over eigen parkeergelegenheid met
bezoekersplekken. Buiten de eigen parkeergelegenheid is een
blauw-zone. De leraar kan een bijna-gratis kaart (halve of hele dag)
verstrekken voor gebruik in de blauw-zone.
(beter niet parkeren bij bedrijven in de buurt als ze open zijn)
Als je liever in de stad parkeert of een familielid doorrijdt en daar wil
parkeren: in het centrum van Almere (vlakbij) zijn ook parkeergarages.
- Regisseursgarage, Regisseursstraat 3, Almere
tarief omstreeks 9,50 voor de hele dag tot 18.00 uur
- Stadhuisgarage, Stadhuisplein 1, Almere
tarief omstreeks 9,50 voor de hele dag tot 18.00 uur

Op de site staat meer informatie over de looproute (met kaart).
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Locatie: Randstaete 2, Randstad 2109, Almere
Kosten arrangement indien van toepassing:
ARRANGEMENT INFO
Op deze locatie is er geen sprake van een vaststaand arrangement;
Kruidenthee en water is in principe aanwezig.
In de buurt is ruim voldoende lunch gelegenheid in de vorm van eettentjes, 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.
KOSTEN
Deze locatie niet van toepassing.
BETALING ARRANGEMENT BIJ CURSUS
Niet van toepassing; lunch regel je als student zelf en drinken (thee) is kosteloos aanwezig.
BETALING ARRANGEMENT BIJ OPLEIDING:
Niet van toepassing; lunch regel je als student zelf en drinken (thee) is kosteloos aanwezig.
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 de locatie / 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.
Uiteraard kan je overal een AirBnB boeken (www.airbnb.nl)
Veel plezier met de cursus of opleiding!
Team Nederlof Centrum
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