
                                                                                               
                               D U T C H  S E A T I N G  C O M PA N Y 

Route naar Showroom: 
Cruquiuskade 85, 1018 AM  Amsterdam, 020 – 36 36 905 
 
Openingstijden: donderdag t/m zondag 11:00 – 17:00 uur 
 
Routebeschrijving vanaf de A7 – vanuit het noorden  
1. Neem afrit 16 naar de s116/N247 richting Noord/Nieuwendam/Centrum/Volendam 
2. Ga verder op de s116. Rijd naar de Cruquiuskade in Centrum  
3. Volg de 2 rechterrijstroken om rechtsaf te slaan naar de Nieuwe Leeuwarderweg/des116 
4. Volg de 2e rijstrook van rechts om de verbindingsweg naar Centrum-Oostzijde/Centrum-Zuidzijde/Central  
    Station/Scheepvaartmuseum/Amsterdam Centraal/Lijnbus/S116 te nemen 
5. Sla linksaf naar de Prins Hendrikkade/des116 
6. Volg de weg naar rechts, weg Oosterburgergracht vervolgen en dan rechtdoor rijden en u komt op de Cruquiuskade.  
    Onze showroom bevindt zich aan de linkerkant van de weg.  
 
Routebeschrijving vanaf de A10 – vanuit het oosten 
1. Neem afslag Zeeburg naar s114 richting Centrum/IJburg/Zeeburg 
2. Volg de 2 linkerrijstroken om linksaf te slaan naar de IJburglaan/de s114 (borden naar Zeeburg/Centrum) 
3. Volg de 2 linkerrijstroken om linksaf te slaan naar de Panamalaan/de Piet Heinkade 
4. Sla rechtsaf naar de Cruquiuskade.  Onze showroom bevindt zich aan de rechterkant van de weg.  
 

Routebeschrijving vanaf de A2 – vanuit het zuiden 
1. Volg de A2 naar de IJburglaan/s114 in Amsterdam. Neem afrit Zeeburg vanaf de A10/E35 

2. Volg de 2 linkerrijstroken om linksaf te slaan naar de IJburglaan/de s114 (borden naar Zeeburg/Centrum) 
3. Volg de 2 linkerrijstroken om linksaf te slaan naar de Panamalaan/de Piet Heinkade/des100 
4. Sla rechtsaf naar de Cruquiuskade.  Onze showroom bevindt zich aan de rechterkant van de weg. 
 

 Routebeschrijving vanaf de A9 
1. Neem de A9 en A10 naar de IJburglaan/s114 in Amsterdam. Neem afrit Zeeburg vanaf de A10 

2. Volg de 2 linkerrijstroken om linksaf te slaan naar de IJburglaan/de s114 (borden naar Zeeburg/Centrum) 
3. Volg de 2 linkerrijstroken om linksaf te slaan naar de Panamalaan/de Piet Heinkade/des100 
4. Sla rechtsaf naar de Cruquiuskade.  Onze showroom bevindt zich aan de rechterkant van de weg. 
 
Openbaar vervoer 
De Cruquiuskade is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Neem vanaf het Centraal Station Amsterdam  
tramlijnen 10, 14 of buslijnen 22 en 43. Deze stoppen op loopafstand van onze showroom. 
 
Parkeergelegenheid: De Cruquiuskade is een rustige straat en met veel parkeerplaatsen. Op zondag parkeert u gratis. 
Op de andere dagen kunt u uw auto parkeren in de Vomar garage (hoek Czaar Peterstraat, op 100 meter van onze 
showroom). U kunt daar 2 uur gratis parkeren wanneer u in de Vomar voor € 10 aan boodschappen doet. 
 

TOT ZIENS BIJ DUTCH SEATING COMPANY! 
 


