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Volg het pad rechtdoor, je vind ons achteraan 
het terrein in het wit/bruine gebouw.  

5

Sla vlak voor de fi etsbrug links af en ga door het 
hek het privé terrein werf Rhebergen op.

4

Sla rechts af het NDSM-plein op. Blijf rechtdoor lopen totdat je bij de fi etsbrug 
komt. Je passeert de containerboog en de grote NDSM loods aan je linkerhand.

3

Sla direct links af de MS. van Riemsdijkweg op, en loop door tot het volgende 
kruispunt. Je passeert de Albert Heijn aan je linkerhand.

2

Verlaat de pont en sla rechts af. Je passeert Pazzi aan je linkerhand. 1

Neem de trap aan de zijkant van het pand naar 
de 2e verdieping.

Je bent er! Hoe drink jij je ko�  e?

Scheepsbouwkade 15
1033WM Amsterdam

+31 (0)20 689 2000
info@uncinc.nl
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Sla bij het hek rechts af en rij eromheen naar de 
ingang van het privé terrein werf Rhebergen.
Je kunt direct achter de ingang (gratis) parkeren.

Volg het pad rechtdoor, je vind ons achteraan 
het terrein in het wit/bruine gebouw. 

5

Sla bij het volgende stoplicht recht af de

Ms. van Riemsdijkweg op en sla vervolgens links 

de Scheepsbouwkade op. 

Je ziet nu in de verte ons pand (met de grote 

blauwe schuifdeur).

4

Sla vervolgens rechts af de Molenaarsweg (s118) op en volg deze weg voor 3 km. 
Je passeert hierbij twee rotondes en een stoplicht; ga bij alledrie rechtdoor. 

3

Sla rechts af de Verlengde Stellingweg (s118) op.2

Rij via de A10 richting Amsterdam Noord. Houd na de Coentunnel rechts aan en 
neem afslag 18 richting Tuindorp Oostzaan / Oostzanerwerf.

1

Neem de trap aan de zijkant van het pand naar 
de 2e verdieping.

Je bent er! Hoe drink jij je ko�  e?
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