Route-informatie AMC

Hoe komt u via het OV bij het AMC
Voor actuele route-informatie: zie www.amc.nl/route
Metro: uitstappen metrostation Holendrecht (richting Gein)
54 vanaf Amsterdam CS (via stations Amstel en Bijlmer-Arena)
50 vanaf Isolatorweg (via stations Sloterdijk, RAI en Bijlmer-Arena)
Trein: uitstappen NS-station Holendrecht
Bus:
45
46
47
120
126

uitstappen bushalte Meibergdreef (dichtstbijzijnde halte)
vanaf station Bijlmer-Arena
vanaf Buikslotermeerplein (A’dam-Noord); rijdt niet op zondag
vanaf station Bijlmer-Arena
vanaf Utrecht CS
vanaf Mijdrecht

Bus: uitstappen bushalte Holendrecht
158 vanaf Almere-Haven
378
260* vanaf Almere-Buiten
379
262* vanaf Almere-Buiten
375
264* vanaf Almere-Stad
376
* alleen in de spits
377

vanaf Edam
vanaf Hoorn
vanaf Purmerend
vanaf Purmerend
vanaf Purmerend

Parkeerterreinen

De parkeerterreinen rond het AMC zijn genummerd. De parkeergarage P1 is bedoeld voor
patiënten die een afspraak hebben op de polikliniek of in het Onderzoek- en Behandelcentrum (OBC). Patiënten van het Dagcentrum AMC en patiënten die worden opgenomen op
een verpleegafdeling kunnen gebruik maken van P2. Ook bezoekers kunnen terecht op P2.
Volg bij het oprijden van het AMC terrein de borden naar P1 of P2. Als P1 vol is, wordt u
doorverwezen naar de parkeergarage P2. Borden verwijzen u vervolgens naar het ziekenhuis, de poliklinieken en het Dagcentrum AMC. P3 tot en met P6 zijn gereserveerd voor
AMC-medewerkers.

Parkeerkaartje en betaling

Voor het parkeren betaalt u de eerste drie uur het basistarief van €2, daarna €0,50 per half
uur. Denk er vooral aan uw parkeerkaartje uit de auto mee te nemen. Patiënten die langer
dan drie uur in het AMC verblijven, krijgen korting op de parkeerkosten tot het basistarief. U
wendt zich daarvoor tot de balie van de poliklinieken, de verpleegafdeling of het Dagcentrum. De betaalautomaten staan bij de verschillende uitgangen.
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Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
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