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Waar kunt u ons vinden?  
Compu Act Opleidingen Amsterdam bevindt zich vlakbij 

de RAI, ten zuiden van de A10. Compu Act Opleidingen is  

gevestigd in het kantoor van Learnit. Bij binnenkomst  

na de eerste schuifdeur, kunt u op het belbord rechts  

van u aanbellen. Learnit is gevestigd op de eerste etage. 

Parkeren 

Er zijn verschillende parkeerplaatsen in de omgeving waar u 

gebruik van kunt maken. U kunt alleen betaald parkeren. U 

kunt het beste een dagkaart kopen (€8,40 per dag). Dit kunt  
u bij de parkeermeter doen tegenover het gebouw door 

met de gele knop net zolang te drukken totdat u optie 

B heeft gekozen. Bij deze parkeermeter is betalen alleen 

mogelijk met chipkaart. Om de hoek van het gebouw, 

tegenover KPN is ook een parkeermeter waar met gepaste munten betaald kan worden.  

Openbaar vervoer 

Vanaf Amsterdam Centraal Station 

U neemt metrolijn 51. U stapt uit bij halte ‘Station RAI’. Neem de uitgang in Station RAI bij de Albert 

Heijn To-Go en neem dan het eerste kleine weggetje/fietspad naar rechts. U passeert de grote 

zendmast van het KPN gebouw aan uw rechterhand. In het lage witte pand op de hoek aan uw 

linkerhand is Learnit gevestigd, hier bevindt zich Compu Act Opleidingen Amsterdam. 

 

U kunt ook tram 4 nemen, u stapt dan uit bij eindhalte ‘Drentepark’. Neem het eerste kleine 

weggetje/fietspad naar rechts. U passeert de grote zendmast van het KPN gebouw aan uw 

rechterhand. In het lage witte pand op de hoek aan uw linkerhand is Learnit gevestigd, hier bevindt 

zich Compu Act Opleidingen Amsterdam. 

 

Vanaf Amsterdam Sloterdijk 

U neemt metrolijn 50 en stapt uit bij halte ‘Station RAI’. Neem de uitgang in Station RAI bij de Albert 

Heijn To-Go en neem dan het eerste kleine weggetje/fietspad naar rechts. U passeert de grote 

zendmast van het KPN gebouw aan uw rechterhand. In het lage witte pand op de hoek aan uw 

linkerhand is Learnit gevestigd, hier bevindt zich Compu Act Opleidingen Amsterdam. 

Met de auto 

Cursisten die gebruik maken van een verouderd GPS-systeem dienen er rekening mee te houden dat 

de ‘Antonio Vivaldistraat’ een nieuwe straatnaam is, die wellicht niet gevonden kan worden. De 
‘Antonio Vivaldistraat 52a’ heette voorheen ‘Drentestraat 11’. De postcode was 1083 HK. 

Adres 

Compu Act Opleidingen Amsterdam 

Antonio Vivaldistraat 52A 

1083HP Amsterdam 

T: 023 – 551 34 09 

E: info@computertraining.nl  
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Komende uit de richting Utrecht 

U volgt de A2 tot afslag Amsterdam/Zaandam/RAI. U gaat dan de A10 op en volgt deze tot afslag RAI. 

Aan het einde van de afslag RAI gaat u linksaf, onder viaduct door en op het eerstvolgende kruispunt 

bij de stoplichten rechtsaf, dit is de Boelelaan. Na 50 meter, ter hoogte van het Holiday Inn hotel, gaat  

u rechts van de weg op de ventweg rijden. U passeert vervolgens aan uw rechterhand het veilinghuis 

Sotheby’s. Daarna neemt u de eerste straat rechts. U bevindt zich nu op de Antonio Vivaldistraat. Na 

100 meter ziet u aan uw rechterhand een laag wit gebouw met veel ramen, hier bevindt zich Compu 

Act Opleidingen Amsterdam. 

Komende uit de richting Amersfoort 

Volg de A1 tot afslag Amsterdam-Zuidoost/Schiphol/Haarlem. Vervolgens volgt u de A9 tot afslag 

Amsterdam. Hierna volgt u de A2 en neemt de afslag Amsterdam/Zaadam/RAI. U volgt dan de A10 tot 

afslag RAI. Aan het einde van deze afslag gaat u linksaf onder het viaduct door en op het 

eerstvolgende kruispunt bij de stoplichten rechtsaf, u rijdt nu op de Boelelaan. Na 50m, ter hoogte van 

het Holiday Inn hotel, gaat u rechts van de weg op de ventweg rijden. U passeert vervolgens aan uw 

rechterhand het veilinghuis Sotheby’s. Daarna neemt u de eerste straat rechts. U bevindt zich nu op de 
Antonio Vivaldistraat. Na 100 meter ziet u aan uw rechterhand een laag wit gebouw met veel ramen, 

hier bevindt zich Compu Act Opleidingen Amsterdam. 

Komende uit de richting Zaanstad 

Volg de Coentunnelweg en neem de afslag Amersfoort/Amstelveen/RAI. Volg de A10 tot afslag RAI en 

ga aan het einde van de afslag rechtdoor, richting WTC. Op het eerstvolgende kruispunt bij stoplichten 

linksaf, dit is de Boelelaan. Na 50 meter, ter hoogte van het Holiday Inn hotel, gaat u rechts van de weg 

op de ventweg rijden. U passeert vervolgens aan uw rechterhand het veilinghuis Sotheby’s. Daarna 
neemt u de eerste straat rechts. U bevindt zich nu op de Antonio Vivaldistraat. Na 100 meter ziet u aan 

uw rechterhand een laag wit gebouw met veel ramen, hier bevindt zich Compu Act Opleidingen 

Amsterdam. 

Komende uit de richting Haarlem 

U volgt de A9 tot de afslag Amsterdam/Den Haag/Schiphol. Vervolgens volgt u de A4 richting 

Amsterdam en u volgt de borden richting A10 Amsterdam-Zuid/Utrecht. U volgt de A10 tot afslag RAI. 

Ga aan het einde van de afslag rechtdoor, richting WTC. Op het eerstvolgende kruispunt bij stoplichten 

linksaf, dit is de Boelelaan. Na 50 meter, ter hoogte van het Holiday Inn hotel, gaat u rechts van de weg 

op de ventweg rijden. U passeert vervolgens aan uw rechterhand het veilinghuis Sotheby’s. Daarna 
neemt u de eerste straat rechts. U bevindt zich nu op de Antonio Vivaldistraat. Na 100 meter ziet u aan 

uw rechterhand een laag wit gebouw met veel ramen, hier bevindt zich Compu Act Opleidingen 

Amsterdam. 

Komende uit de richting Den Haag/Rotterdam 

U volgt de A4 richting Amsterdam en volgt de borden richting Amsterdam–Zuid/Utrecht. Volg de A10 
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tot afslag RAI. Ga aan het einde van de afslag rechtdoor, richting WTC. Op het eerstvolgende kruispunt 

bij stoplichten linksaf, dit is de Boelelaan. Na 50 meter, ter hoogte van het Holiday Inn hotel, gaat u 

rechts van de weg op de ventweg rijden. U passeert vervolgens aan uw rechterhand het veilinghuis 

Sotheby’s. Daarna neemt u de eerste straat rechts. U bevindt zich nu op de Antonio Vivaldistraat. Na 

100 meter ziet u aan uw rechterhand een laag wit gebouw met veel ramen, hier bevindt zich Compu 

Act Opleidingen Amsterdam. 

Plattegrond 

 

 

 

 


