
                                                                                        

Parkeerinformatie 

Bij de meeste examenlocaties is parkeren op de locatie zelf mogelijk. Bij een aantal 

examenlocaties zijn er helaas geen parkeermogelijkheden of is de parkeergelegenheid niet 

duidelijk aangegeven. Daarom hebben we de parkeermogelijkheden voor deze locaties op een 

rijtje gezet en geven we extra toelichting. Kijk in dit overzicht of jouw examenlocatie ertussen 

staat en lees de omschrijving goed door. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. 

Locatie                                                                                   Omschrijving 

Amsterdam 

Locatie: BCN Amsterdam Arena 

Hoogoorddreef 5 

1101BA Amsterdam Zuidoost  

Tegenover BCN Amsterdam Arena bevindt zich 

parkeergarage Antarctica (P9). Hier kun je voor € 

3,00 per uur en € 25,00 per dag parkeren.  

Twee andere opties zijn de P+R ArenA Transferium 

en de parkeergarage P10 beide op loopafstand van 

BCN Amsterdam Arena. 

 

Klik hier voor de routebeschrijving 

 

Amsterdam 

Locatie: Gebouw office Today (7e etage) 

Karspeldreef 14 

1101CK Amsterdam 

Voor de examenlocatie bevindt zich parkeerterrein 

ParkBee Karspeldreef. Op dit terrein kun je alleen 

parkeren met de ParkMobile of Yellowbrick app. 

Download één van deze apps voordat je naar het 

examen gaat. De slagboom van het terrein gaat 

namelijk alleen open als de code die op de 

slagboom staat wordt ingevoerd in de app. Bij 

vertrek gaat de slagboom weer open als de 

parkeeractie in de app door jou wordt beëindigd.  

Voor vragen over parkeren, neem contact op met: 

ParkBee Karspeldreef 

Karspeldreef 19, 1101CK Amsterdam  

085-888 0786 

Een tweede optie is IKEA Amsterdam, indien deze 

open is. Vanaf de IKEA is het ongeveer 15 minuten 

lopen naar de examenlocatie 

IKEA Amsterdam 

Hullenbergweg 2, 1101BL Amsterdam 

 

https://www.bcn.nl/documents/ot/bcn-routebescrhijving-amsterdam-arena-2019.pdf


                                                                                        

Den Haag 

Locatie: BrandveiligNL (Veiligheidscentrum 

Haaglanden)  

Binckhorstlaan 128 

2516BE Den Haag 

Het parkeerterrein voor deze examenlocatie 

bevindt zich aan de achterzijde van het pand. Je 

kunt het beste navigeren naar PontMeyer op de 

Mercuriusweg 40, 2516AW Den Haag.  

 

Als je iets voorbij PontMeyer rijdt, dan linksaf slaat 

en vervolgens weer rechtsaf, rij je zo het 

parkeerterrein op. De examenlocatie is gevestigd 

op de 1e verdieping boven Köhler Autoverhuur. 

Bergen op Zoom 

Locatie: Zalencentrum de Raayberg 

Antwerpsestraatweg 267  

4624JH Bergen op Zoom 

Parkeren kan gemakkelijk aan de Guido 

Gezellelaan. Vanaf hier is het een klein stukje lopen 

naar de examenlocatie. Parkeren is hier gratis.  

Als er geen plek meer beschikbaar is, is het 

toegestaan om op het parkeerterrein van 

Zalencentrum de Raayberg te parkeren. Ook hier is 

parkeren gratis.  

Arnhem 

Locatie: GetCertified 

Janspoort 1 

6811GE Arnhem 

Deze examenlocatie is in het centrum van Arnhem 

en vlakbij Centraal Station Arnhem. Volg de borden 

parkeergarage Centrum om zo dichtbij mogelijk te 

parkeren.  

 

Het pand van GetCertified bevindt zich aan de 

Janspoort 1 – 2de etage, hoek Willemsplein 45. 

Deze locatie is betaald parkeren.  

 

Hoofddorp 

Locatie: Nova College  

Paxlaan 26 

2131PZ Hoofddorp 

 

Parkeren kan op het schoolterrein van het Nova 

College. Navigeer naar Paxlaan 26. Je kunt hier het 

parkeerterrein oprijden. Parkeren is hier gratis. 

Assen 

Locatie: Het Schakelveld 

Witterhoofdweg 1 a 

9405HX Assen 

Op het parkeerterrein van Het Schakelveld is 

voldoende parkeergelegenheid. Dit parkeerterrein 

is gratis. Het parkeerterrein is te vinden als je 

navigeert naar Witterhoofdweg 1 A. 

 

 


