AUTO
Met de auto is het OLVG ( locatie West) goed bereikbaar vanaf de Ring A10 afslag Geuzenveld S105:
Vanuit de richting Zaandam
Vanuit richting Zaandam volgt u de ringweg A10 richting Den Haag tot aan de afslag Geuzenveld
S105. Hier gaat u bij de eerste stoplichten rechtsaf en bij de volgende stoplichten linksaf. U kunt uw
auto parkeren op het ziekenhuisterrein.
Vanuit de richting Den Haag
Vanuit richting Den Haag volgt u de ringweg A10 richting Zaandam tot aan de afslag Geuzenveld
S105. Hier gaat u bij de stoplichten linksaf en bij de volgende stoplichten weer linksaf. U kunt uw
auto parkeren op het ziekenhuisterrein.
Vanuit de richting Utrecht
Vanuit richting Utrecht volgt u de ringweg A10 richting Den Haag. Voorbij de RAI volgt u richting
Zaandam tot aan de afslag Geuzenveld S105. Hier gaat u bij de stoplichten linksaf en bij de volgende
stoplichten weer linksaf. U kunt uw auto parkeren op het ziekenhuisterrein.
Vanuit de richting Amersfoort
Vanuit richting Amersfoort volgt u de ringweg A10 richting Den Haag. Voorbij de RAI volgt u richting
Zaandam tot aan de afslag Geuzenveld S105. Hier gaat u bij de stoplichten linksaf en bij de volgende
stoplichten weer linksaf. U kunt uw auto parkeren op het ziekenhuisterrein.
OPENBAAR VERVOER
Het ziekenhuis is met het openbaar vervoer als volgt bereikbaar:
tram 13: halte Jan Tooropstraat
bus 64: halte Jan Tooropstraat
metro 50: halte Jan van Galenstraat
trein: Station Sloterdijk (overstappen op metro 50)
Kijk voor de tijden van het openbaar vervoer op de site van het GVB, of van de NS.
PARKEREN
Auto's
Op ons ruime parkeerterrein, parkeert u de eerste 20 minuten gratis. Tot 60 minuten is het tarief
€ 2,50. Daarna per 12 minuten € 0,50. Het maximum dagtarief bedraagt € 15,-.
U kunt bij de betaalautomaten pinnen, betalen met een creditcard of met munten en papiergeld, dit
laatste tot € 10,-.
Ook kunt u voor de aanschaf van een dag, week en/of en maandkaart terecht bij de winkel nabij de
rreceptie. Er zijn vier betaalautomaten:
- één bij de hoofdingang,
- twee bij de entree in het souterrain (parkeergarage)
- één op het parkeerterrein ter hoogte van de Spoedeisende Hulp, onder een overkapping.
U kunt bij alle automaten chippen, betalen met een creditcard of met munten en papiergeld, dit
laatste tot € 10,-. Bij de automaat buiten bij de Spoedeisende Hulp kan worden gepind.
Parkeren op het terrein is op eigen risico. Laat geen waardevolle spullen achter in uw auto.
Op de openbare weg rond het ziekenhuis betaalt u ook voor het parkeren.

Invaliden en dialysepatiënten
Invaliden die hun auto hebben geparkeerd in de parkeergarage, kunnen op vertoon van hun
(Europese) invalidenkaart en het inrijkaartje, bij Parkeerbeheer een gratis uitrijkaart afhalen.
Parkeerbeheer, op weekdagen geopend van 7.00 tot 20.00 uur, bevindt zich bij de entree in het
souterrain, in de parkeergarage. Na 20.00 uur en in het weekend kunt u terecht bij de
beveiligingsloge in de centrale hal.
Er zijn veertien speciale parkeerplaatsen gereserveerd voor invaliden en dialysepatiënten. Deze
bevinden zich links en rechts naast de entree in het souterrain. Bordjes boven de parkeerhavens
geven aan welke dit zijn.
Brommermobiel
Komt u met uw brommermobiel naar het ziekenhuis, dan kunt u die op een speciale plek in de
parkeergarage kwijt. Schuin tegenover de entree in het souterrain zijn vijf plaatsen gemaakt voor
deze voertuigen. U kunt het parkeerterrein opkomen via het fietspad rechts van de slagbomen. Maak
geen gebruik van de slagbomen. U betaalt dan geen parkeertarief. U verlaat het terrein ook weer via
het fietspad.
Fietsen, brommers en motoren
Fietsen, brommers en motoren kunnen geplaatst worden in de parkeergarage aan de
linkerkant naast de hoofdingang. Fietsen in de fietsenrekken, brommers en motoren in de ruimte
daarnaast.

