kade

Prins Hendrik

Ou

de

br

ug

ste
e

ra
k

g

Da
m

at

tra
ss

r
eu

B

Beursstraat 6

Beursplein

de Dam

Rokin

Beursstraat 2a

Laden en lossen
Laden en lossen vindt plaats via de speciale ingangen
aan de Beursstraat. Om in de Beursstraat te komen rijdt
u eerst richting de “Parkeergarage Bijenkorf”. Rij totaan
de ingang van de parkeergarage en sla dan linksaf de
Beursstraat in.
Wij attenderen u erop dat het verboden is met
vrachtwagens groter dan zeven ton de Beursstraat in te
rijden. U kunt hiervoor wel een ontheffing aanvragen. Met
vrachtwagens langer dan 12 meter is het niet mogelijk om
de Beursstraat uit te rijden, achteruit terugrijden is dan de
enige manier.
De laad- en losplekken in de Beursstraat zijn niet alleen
van de Beurs van Berlage, maar van alle bedrijven die
gevestigd zijn in deze straat. Bij de gemeente kan een
vergunning worden aangevraagd waarbij de laad- en
losplekken verzekerd worden. Op de laad- en losplekken
mag niet worden geparkeerd. Voor eventuele boetes is de
Beurs van Berlage niet aansprakelijk.
Bij veel laden en lossen, ontvangt u via onze
eventmanager een laad- en losschema. Tijdens het laden
en lossen zal er altijd een portier aanwezig zijn om de lift
te bedienen.
Uw eventmanager zal u vertellen waar u voor uw
evenement kunt laden en lossen.

Grote Zaal - Beursstraat 2a
- Laden en lossen toegestaan tussen 07.00 - 23.00 uur;
- Gebruik lift niet toegestaan terwijl gasten in de zaal zijn;
- Maximaal 500 kg;
- Plateaulift met oppervlakte van 2,65 x 2,50 meter;
- Toegangsdeuren 200 (b) x 300 (h) cm.
Effectenbeurszaal/leveranciersingang - Beursstraat 6
- Laden en lossen toegestaan tussen 07.00 - 23.00 uur;
- Tevens laad en loshaven voor “handzame” pakketten;
- Maximaal 500 kg;
- Dichte lift met oppervlakte van 1,80 x 2,50 x 2,20 meter;
- Toegangsdeuren 200 (b) x 200 (h) cm.

Aanrijdroutes

Vanwege de vele werkzaamheden in de binnenstad,
veranderen de aanrijdroutes naar de Beurs van Berlage
continu. Voor de actuele informatie over routes voor
vrachtverkeer verwijzen wij u naar: www.tourbuzz.nl.

Parkeren vrachtwagens

Rondom de Beurs van Berlage is er geen
parkeergelegenheid voor vervoersmiddelen anders dan
personenvervoer. Voor vrachtwagens, bestelbussen en
andere vervoersmiddelen verwijzen wij u graag naar PTA
Parking via www.ptaparking.nl

Handeling pakketten
De Beurs van Berlage beschikt over een beperkte
opslagruimte. Heeft u pakketten en materialen voor
uw evenement? U kunt deze maximaal drie werkdagen
voorafgaand aan uw evenement laten afleveren bij de
Beurs van Berlage op het hiernaast aangegeven adres.
Onze expeditie-afdeling neemt de pakketten en
materialen in ontvangst. In overleg zullen de pakketten op
de eerste dag van het evenement op een afgesproken tijd
en ruimte worden geplaatst.
De Beurs van Berlage heeft geen koeriersdienst en kan
geen retourzending aanmaken. Alle retourzendingen
moeten zelf door de organisatie en/of standhouder in
orde worden gemaakt. Het is belangrijk dat de pakketten
juist zijn verpakt en voorzien van de retourlabels zodat
deze klaar zijn voor verzending.
Indien gewenst kunnen er na afloop van het evenement
in de zaal een aantal karren worden geplaatst. Dit is de
verzamelplaats voor alle retourpakketten. Alle pakketten
die hier zijn verzameld, zullen klaar worden gezet bij onze
expeditie-afdeling.
Wanneer een koerier zich aanmeld voor retour zal
onze expeditieafdeling hierin assisteren en het juiste
pakket overhandigen. De Beurs van Berlage is zelf niet
verantwoordelijk voor de zending van de pakketten.

Afleveradres pakketten

Beurs van Berlage
TAV (naam event) – (naam event manager)
Beursstraat 6
1012 JV Amsterdam

