
 

 

 
 

Parkeren Bureau Fris 2022 

 
Pand De Admiraal 

Adres: Baarsjesweg 224 

1058AA Amsterdam  

Tel. algemeen: 020 530 50 00 

E-mail: Facility@bureaufris.nl 

 

 

Beste klant van Bureau Fris, 

Er zijn voor onze klanten verschillende opties voor parkeren bij Bureau Fris, indien je ons met de auto 

bezoekt.  

 

Optie 1   

Parkeren in de parkeergarage (onder het Bureau Fris pand) 

Mogelijk in overleg met Bureau Fris (graag ruim van tevoren aanvragen via Facility@bureaufris.nl). 

Volg de Baarsjesweg tot aan de achterkant van ons pand De Admiraal aan de Baarsjesweg, nummer 

224. Stop voor het ijzeren hek dat toegang biedt aan onze parking, deze wordt bediend met een tag.  

Als je het algemene Bureau Fris nummer belt: 020 530 50 00, dan komt een van onze medewerkers 

naar beneden met de tag voor de poort/garage en om je de juiste parkeerplek toe te wijzen (nummer 

29 in de garage of nummer 35 op het buitenterrein van De Admiraal, afhankelijk van welke plek 

beschikbaar is). 

P.s. houd er rekening mee dat de parkeergarage om 20.00 uur sluit. Mocht je in de garage staan, dan 

raden we je aan om je auto te verplaatsen naar het buitenterrein van De Admiraal, tussen 18.00 en 

20.00 uur. Deze buitenplek is, net als de garage, beveiligd met camera’s. 

Kosten: vaste prijs 15 euro per dag (onafhankelijk van de tijdsduur). Kosten worden doorberekend op 

de eindfactuur van het onderzoek. 
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Optie 2: 

Roadside parking 

Het is mogelijk om voor ons pand De Admiraal aan de Baarsjeweg 224 te parkeren, er is bijna altijd 

plek voor de deur. De parkeerautomaat staat aan het begin van de Baarsjesweg, (contactloze) betaling 

met pinpas vereist.  

Kosten: 4,50 euro per uur  / ma-zaterdag van 9.00 – 24.00 uur. 

Uiteraard is zelf online aanmelden via diverse apps (Yellowbrick, Park-line, Parkmobile) ook mogelijk. 

De zone/code op de Baarsjesweg is 14020. 

 

Optie 3:  

Roadside parking (op rekening) via Bureau Fris    

Mogelijk in overleg met Bureau Fris (graag van tevoren aanvragen via de Facility@bureaufris.nl, met 

vermelding van het juiste kenteken). 

Zelfde mogelijkheid om voor ons pand De Admiraal aan de Baarsjeweg 224 te parkeren, maar dan op 

rekening, via Bureau Fris.  

Voordelen roadside parking via Bureau Fris: 

• Geen wandeling naar de parkeerautomaat,  

• Wij van Bureau Fris starten je parkeeractie bij aankomst en stoppen deze bij vertrek, 

• Geen eindtijd, 

• Betaal achteraf, kosten worden doorberekend op de eindfactuur van het onderzoek. 

Kosten: 5,60 euro per uur / ma-zaterdag van 9.00 – 24.00 uur. 

 

Optie 4: 

Parkeergarages in stadsdeel de Baarsjes 

Zie hieronder garages in de Baarsjes, waar betaald parkeren ook mogelijk is: 

• De Hallen - 302 m van Bureau Fris (Kosten: 5,10 euro per uur) 

• Mercatorplein - 840 m van Bureau Fris (kosten: 3,60 euro per uur) 

 

https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeergarages/parkeergarages/garage-de-hallen/
https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeergarages/parkeergarages/p-mercatorplein/

