Tandartsenpraktijk H.J. van Mill

Openingstijden

Verwijspraktijk voor endodontie
Praktijk voor Integrale Tandheelkunde

Bezoekersadres

Parmentierlaan 76 a
1185 CZ Amstelveen

MAANDAG - DONDERDAG

08.00 - 12.00 uur
13.00 - 16.30 uur

T 31 (0)20 - 6416566
E info@hjvanmill.nl
www.hjvanmill.nl
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For routes in English and Japanese see www.hjvanmill.nl
A9

A9

A9

A9
A9

5

A9
A9

M
M

H
ROUTEBESCHRIJVING

ROUTEBESCHRIJVING

ROUTEBESCHRIJVING

Vanaf de A9 vanuit Utrecht
of Den Haag - Schiphol

Vanuit Amsterdam
via Beneluxbaan

Met tram 51
vanuit Amsterdam

- Komende vanuit Den Haag - Schiphol:
Vanaf de A9 neemt u afslag 5, richting
Keizer Karelpark.
- Komende vanuit Utrecht:
Vanaf de A9 neemt u afslag 5 en gaat
u linksaf onder de snelweg door.
- Bij de stoplichten gaat u over de kruising.
Vervolgens bij de V-splitsing houdt u links aan.
- Bij de 1e kleine zijstraat (direct na de
fietsenwinkel) gaat u linksaf.
- U rijdt door over de kruising en bij het
2e bruggetje links vindt u de praktijk.

- U rijdt de Beneluxbaan helemaal af, totdat
u onder de A9 door komt (Blauw/wit
geschilderd scherm over de weg).
- Daarna neemt u afrit Bovenlanden
en H (ziekenhuis Amstelland).
- Boven aangekomen bij de stoplichten gaat
u linksaf richting Bovenlanden/Raadhuis.
En na 20 meter opnieuw weer direct (!)
linksaf de Ouderkerkerlaan op.
- Tot aan de vluchtheuvel, dan links naar
beneden en dan direct na 100 meter rechtsaf.
U bent dan op de Parmentierlaan, bij het
2e bruggetje vindt u de praktijk.

- U stapt uit bij de halte:
Beneluxbaan, halte
Ouderkerkerlaan.
- U gaat de trap op, linksaf,
straat oversteken (langs de
Mercedesgarage en TEXACO
pompstation).
- Rechtdoor lopen, door het
parkje (brede sloot rechts
houden).
- Straat oversteken, verder
lopen door het parkje tot aan
het 2e appartementengebouw.

