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Keizersgracht 212,
1016 DX Amsterdam
t: +31 20 320 2886
Openbaar vervoer
Het kantoor van Hofhuis Alkema Groen Advocaten
ligt in het centrum van Amsterdam. Vanaf het Centraal
Station is het ongeveer 20 minuten lopen. De trams
13, 14 en 17 en de bussen 170, 172 en 174 stoppen
in de buurt, bij de halte ‘Westermarkt’. Vanaf de
Westermarkt is het ongeveer 2 minuten lopen naar
de Keizersgracht 212.
Met de auto naar Hofhuis Alkema Groen
Ga vanaf de A10 West (Ring Amsterdam) in de richting
Coentunnel/Zaandam en neem afslag S105, Jan van
Galenstraat. Ga rechtdoor tot de Tweede Hugo de
Grootstraat. Ga bij het bord ‘Centrum’ rechtsaf de
Nassaukaude op. Neem de eerste straat links
(Rozengracht). Na 750 meter op de Rozengracht slaat
u rechtsaf, dit is de Keizersgracht. Na 50 meter ziet u
rechts het kantoor. Houd rekening met eenrichtingsverkeer.

Parkeergarage Spaces
Herengracht 124-128
1015 BT Amsterdam
Met de auto naar Spaces (parkeergarage)
Spaces werkt met een automatisch liftsysteem
dat enkel geschikt is voor auto’s met een maximale
hoogte van 1.60 meter. Indien u via ons kantoor een
parkeerplaats bij Spaces heeft gereserveerd, volg
dan bovenstaande routebeschrijving maar sla op de
Rozengracht na 1 kilometer linksaf de Herengracht
op. Na 400 meter steekt u bij de Blauwburgwal de
brug over en slaat direct linksaf de Herengracht op.
Na 200 meter ziet u rechts de ingang van de parkeergarage van Spaces (Herengracht 124-128). U loopt in
ongeveer 5 minuten via de Herengracht, Rozengracht,
naar de Keizersgracht 212.

Public transport
Hofhuis Alkema Groen is located in the center
of Amsterdam within a walking distance of 20
minutes from Central Station. You can take
tram no. 13, 14, and 17 and bus no. 170, 172
and 174 to ‘Westermarkt’, which is a twominute walk to Keizersgracht 212.
To Hofhuis Alkema Groen by car
Take A10 West (Ring Amsterdam) to
Coentunnel / Zaandam and take exit S105, Jan
van Galenstraat. Continue to Tweede Hugo de
Grootstraat . Follow the sign ‘Centrum’ to the
right towards Nassaukade. Take the first road
to the left (Rozengracht). After 750 meter on
Rozengracht, you turn to the right, this is
Keizersgracht. After about 50 meters you see
the office of Hofhuis Alkema Groen. Beware of
the one-way traffic in this area.

To Spaces by car (parking space)
If you would like to use a parking space, please
let us know so we can make an arrangement
for you.
Spaces uses an automatic elevator system that
can only be used by cars with a maximum
height of 1.60 meter (5.25 feet). If we made a
reservation for a parking space at Spaces for
you, use the driving directions as above but
turn to the left on Rozengracht after 1
kilometer to Herengracht instead. After 200
meters you will find the entrance of Spaces
Herengracht (Herengracht 124-128). It is a
five-minute walk from Spaces to Hofhuis
Alkema Groen.

