
   

 
 
 
 

Routebeschrijving 
Amstelgebouw Amsterdam Amstel 

Prins Bernhardplein 200 
1097 JB Amsterdam 

Met de auto 
Leuk dat je langs komt! Lekker makkelijk met de auto. TrueTalk zit in het Amstelgebouw / 
Tribes tegenover station Amsterdam Amstel. Als je op de Ring A10 rijdt, neem je afslag 12 
richting Duivendrecht/Diemen-Zuid. Volg vervolgens de linkerrijstroken en sla linksaf de 
Gooiseweg (s112) op richting Amsterdam-Centrum. Na ongeveer 2 kilometer kom je bij de 
grote rotonde van het Prins Bernhardplein. Neem op de rotonde de derde afslag, de s111 
op, met het plein van het Amstelstation (Julianaplein) aan je rechterkant. Na ongeveer 200 
meter sla je linksaf de Hugo de Vrieslaan op. Sla na ongeveer 50 meter nogmaals linksaf, 
de Bertrand Russellstraat op. Nu rijd je richting de achterkant van het Amstelgebouw. Je 
kunt je melden bij de intercom op de linker oprit die omhooggaat door op de knop te 
drukken. Zeg dat je voor TrueTalk komt, dan laat de receptie je binnen. In de parkeergarage 
vind je een roodkleurige bezoekersingang. Ga door twee deuren, de trap omhoog, en meld 
je bij de receptie. Zij sturen iemand van TrueTalk naar beneden om je op te halen voor 
lekkere koffie, thee, of gewoon een glas water. 
 
Met het openbaar vervoer 
Leuk dat je komt praten! Verstandige keuze, het ov. TrueTalk zit in het Amstelgebouw / 
Tribes tegenover station Amsterdam Amstel. Neem de uitgang van station Amstel aan de 
kant van Julianaplein / Prins Bernhardplein. Sla dan linksaf. Steek na ongeveer 70 meter het 
Prins Bernardplein over. Recht voor je zie je het Amstelgebouw.  De ingang van het 
Amstelgebouw zit aan de kant van de rotonde. Je kan naar binnen om je te melden bij de 
receptie. Meld bij de receptie dat je voor TrueTalk komt. De receptie stuurt iemand van 
TrueTalk naar beneden om je op te halen voor lekkere koffie, thee, of gewoon een glas water.  
 
Met de fiets 
Een Amsterdammer op bezoek, altijd fijn. Je kent de weg in de stad vast en zeker al. Fiets 
richting het Amstelstation. De hoofdingang van het Amstelgebouw, waar TrueTalk zit, kijkt 
op de grote rotonde van het Prins Bernhardplein. Onze fietskelder zit een beetje verstopt. 
Als je de hoofdingang voor je hebt, volg je het fietspad links van het gebouw. De tweede 
afslag aan de rechterkant, is de ingang van de fietskelder. Bel ons als je voor de deur staat! 
 
 
Over TrueTalk & Café Bepp 
TrueTalk helpt teams om zelf klantinzichten op te doen. Ons wapen: het echte gesprek. 
Daarmee krijg je betere inzichten die bovendien blijven hangen. Zo werken team naar een 
Human Centred Culture. Zie www.truetalk.nl.  
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