De Autismespecialist in Amsterdam:
Adres: Regus Kraanspoor
Kraanspoor 50
1033 SE Amsterdam
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Onze locatie in Amsterdam, bevindt zich in stadsdeel Noord in het pand van Regus
Kraanspoor. In dit pand zitten ook andere bedrijven.
Uiteraard kunt u de locatie met de auto bereiken. Parkeren op straat kost 1,40 per uur. Er
wordt momenteel veel gebouwd, dus parkeerplaatsen op straat zijn soms lastig te vinden.
Je kunt goed parkeren in parkeergarage ParkBee Mt. Lincolnweg-NDSM werf. Het
uurtarief is 2,50. Dit is 5 minuten lopen vanaf Kraanspoor. Het is verstandig om van
tevoren een parkeeplek te reserveren in deze parkeergarage:
https://parkbee.com/nl/parkeergarage/mt-lincolnweg/
Graag niet parkeren op het privé parkeerterrein van Regus. Die kosten worden namelijk
achteraf op de rekening van de Autismespecialist bijgeschreven.
De locatie is ook goed met op de fiets en met openbaar vervoer te bereiken: het bevindt
zich op 6 minuten lopen van de aanlegplaats van de NDSM-werf. Deze pont vaart iedere
15/30 minuten naar Centraal Station, de vaartijd is ca. 14 minuten (voor vertrektijden zie:
https://reisinfo.gvb.nl/nl/lijnen/906/dienstregeling). Vanaf de pont loopt u direct linksaf
langs het water (zie kaart).
Ook vanaf Pontsteiger gaat er een pont naar de NDSM-werf, deze vertrekt elke 20
minuten.
Bel aan bij “Regus”, nummer 50, en geef aan voor welke behandelaar u komt. Als
u dat niet prettig vindt, hoeft u niet aan te geven dat u voor de Autismespecialist komt. De
naam van de behandelaar volstaat. Een enkele keer doet de receptie niet open. U kunt dan
het telefoonnummer bellen wat bij de bel staat, of achter iemand aan naar binnen lopen.
U kunt naar de 6de verdieping gaan, hier bevindt zich een receptie met een wachtruimte.
Hier wordt u opgehaald door uw behandelaar. Er bevindt zich zowel een trap als een lift in
het gebouw. Er zijn op elke verdieping toiletten naast de liften.

Het gebouw:

Spreekkamers op de 4e of 5e verdieping:

Receptie op de 6de verdieping:

De parkeergarage ParkBee Mt Lincolnweg:

