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De Westergasfabriek ligt zeer centraal en is makkelijk te bereiken met 

zowel de auto als het openbaar vervoer. 
 
Openbaar Vervoer 
Vanaf Centraal Station: Bus 21, halte Van Hallstraat. 
 
Vanaf het Centrum: Tramlijn 10, halte Van Limburg Stirumplein 
 
Auto 
Vanaf de ring A10: Afslag S103/S104 (Haarlem), rij richting centrum via de Haarlemmerweg. 
Aan uw linkerhand vindt u de Westergasfabriek. 
 
Vanaf Schiphol: A4 richting Amsterdam (ring A10). Afslag S103 via de Haarlemmerweg 
richting centrum volgen. 
 
Parkeren 
De Westergasfabriek is gelegen in het Westerpark, een autoluwe omgeving. Parkeren kunt u 
bij: 
- Q Park Westerpark (€ 2,- per 35 minuten – voordelige kaarten zijn beschikbaar via de 
Westergasfabriek – zie de volgende bladzijde) 
 
Van Bleiswijkstraat 8/ 1051 DG Amsterdam – gelegen tegenover Westergasfabriek 
- Parkeergarage Willemspoort (€0,50 per 8 minuten/ €3.75 per uur) 
Haarlemmer Houttuinen 549/ 1013 GM Amsterdam – op 10 minuten loopafstand 
 
- P+R Bos en Lommer (€1,20 per uur / €12,- per dag) 
Leeuwendalerweg 23B / 1055 JE Amsterdam - op 10 minuten afstand met bus 21 (halte Van 
Hallstraat). 
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Parkeren bij de Q-park Westerpark via de Westergasfabriek 
 
Gasten van de Westergasfabriek kunnen via de Westergasfabriek BV voordelig 
waardekaarten afnemen voor de Qpark Westerpark. De volgende kaarten zijn beschikbaar: 
 
- 2 uurs kaart a € 4,25 ex btw (reguliere prijs €8,- inc btw) 
- 3 uurs kaart a € 6,50 ex btw (reguliere prijs €12,- inc btw) 
- 24 uurs kaart a € 12,50 ex btw (reguliere prijs €30,- inc btw) 
 
Er is geen minimum in het aantal af te nemen kaarten, het maximum ligt op 200 stuks. Meer 
plaatsen nodig? Overleg met uw accountmanager van de Westergasfabriek. 
De kaarten moeten minimaal 10 dagen voor de eventdatum besteld bij de accountmanager, 
ovv het aantal en soort kaarten dat u nodig heeft. 
 
Retour: 
 
Kaarten kunnen worden geretourneerd aan de Westergasfabriek BV mits: 
- binnen 7 dagen na event 
- voor minimaal 20% van het aantal bestelde kaarten 
- voor  50% van de waarde 
 
De geretourneerde kaarten zullen worden verrekend op de naheffing. Dat wil zeggen: 
- 2 uurs kaart retour a € 2,12 
- 3 uurs kaart retour a € 3,25 
- 24 uurs kaart retour a € 6,25 
 
 
Adres: 
Q-park Westerpark Van Bleiswijkstraat 8 
1051 DG Amsterdam 
Aantal parkeerplaatsen: 480 

mailto:info@westergasfabriek.nl
http://www.westergasfabriek.nl/

