
Routebeschrijving
Ons  adres  is  Beechavenue  54,  1119PW  Schiphol-Rijk.  Ons  kantoor  zit  in  het  Regus
kantorenpand op deze locatie,  onze parkeerplekken in de parkeergarage hieronder.  Als je
GoogleMaps  of  Waze  gebruikt,  voer  'ParkFlyRent  Amsterdam  Schiphol  Airport'  in  als
bestemming en hij stuurt je in 1x goed.
Als  je  met  een ander  systeem navigeert,  eindigt  je  navigatie  op  de straat,  zie  onder  de
beschrijving waar je het bovendek op gaat.

Vanuit richting Den Haag/Rotterdam

1. Ga de A4 af bij afrit 3 (Hoofddorp/Aalsmeer N201) Let op: niet afslag 3a volgen. 
2. Neem de afslag richting N201 (richting Aalsmeer/Schiphol-Rijk)
3. Houd rechts aan bij de splitsing om door te rijden in de richting van N201 
4. Volg de N201 in de richting van Schiphol-Rijk/Oude Meer/Aalsmeer
5. Neem na 1 km de afslag Schiphol Logistics Park/Rijsenhout naar de Pudongweg
6. Neem de rotonde driekwart rond
7. Bij de stoplichten rechtdoor de Fokkerweg op
8. Sla na 150m linksaf de Beechavenue op
9.Op de Beechavenue na 150m linksaf, omhoog het parkeerdek op (bij het nummerbordje 2-
100)
10. Ga bovenaan rechts
11. Rij door tot de ingang van het Regus gebouw. Daar zie je de ParkFlyRent parkeerplekken.

Bij de receptie kun je aangeven dat je voor ParkFlyRent komt, dan komen we naar je toe en 
helpen je verder. Als de receptie gesloten is, of als je het niet kunt vinden, bel ons even op 
020-2616008.

Zie pagina 2 voor route vanuit richting Utrecht/Amsterdam



Vanuit richting Utrecht
Volg de A2 en vervolgens de A9 richting Haarlem. Volg daarna de routebeschrijving hieronder.

Vanuit richting Amsterdam

1. Ga de A4 af bij afrit 3 (Hoofddorp/Aalsmeer N201) Let op: niet afslag 3a volgen. 
2. Neem de afslag richting N201 (richting Aalsmeer/Schiphol-Rijk)
3. Houd rechts aan bij de splitsing om door te rijden in de richting van N201 
4. Volg de N201 in de richting van Schiphol-Rijk/Oude Meer/Aalsmeer
5. Neem na 1 km de afslag Schiphol Logistics Park/Rijsenhout naar de Pudongweg
6. Neem de rotonde driekwart rond
7. Bij de stoplichten rechtdoor de Fokkerweg op
8. Sla na 150m linksaf de Beechavenue op
9.Op de Beechavenue na 150m linksaf, omhoog het parkeerdek op (bij het nummerbordje 2-100)
10. Ga bovenaan rechts
11. Rij door tot de ingang van het Regus gebouw. Daar zie je de ParkFlyRent parkeerplekken.

Bij de receptie kun je aangeven dat je voor ParkFlyRent komt, dan komen we naar je toe en helpen je 
verder. Als de receptie gesloten is, of als je het niet kunt vinden, bel ons even op 020-2616008.


