
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”, en bij de afslag 
naar deze garage neemt u de parallelweg om vervolgens 
linksaf te slaan. 

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.

Het is verplicht dat er een portier voor laden en lossen 
aanwezig is om de lift te bedienen. De laad- en losplekken 
zijn niet alleen van de Beurs van Berlage, maar van alle 
bedrijven die gevestigd zijn in de Beursstraat. Bij de 
gemeente kan een vergunning worden aangevraagd 
waarbij de laad- en losplekken verzekerd worden (zie 
vergunningen). Op de laad- en losplekken mag niet 
worden geparkeerd (zie parkeren). 

Voor eventuele boetes is de Beurs van Berlage niet 
aansprakelijk. Het is wenselijk (bij veel laden en lossen) om 
een laad- en losschema te ontvangen.

Uw Event Manager kan 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.

Parkeren vrachtwagens
Vracht- en bakwagens (tot 21 meter) kunnen parkeren op 
de Prins Hendrikkade, tegenover nr. 120 op de hoek van 
de Oosterdokkade. Hier kan 24 uur per dag geparkeerd 
worden. Voor de actuele informatie over routes, haltes en 
parkeerplekken voor bussen en touringcars verwijzen wij u 
naar: www.tourbuzz.nl.


