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UITNODIGING 
 

7 september 2018: 
 

IS HET ZOVER…………………………… 
 

Viering van het 20-jarig jubileum van uw Platform. 
 

Wij worden op onze jubileumdag door de directie van Amvest ontvangen en 

rondgeleid in hun nieuwe kantoor op Cruquius. 
 

Het programma ziet er als volgt uit: 
10.30 uur Ontvangst bij Amvest, Zeeburgerkade 1184 in Amsterdam-Oost 

 

11.00 uur Welkomstwoord dhr. Wienke Bodewes, alg. directeur AMVEST                                                     
  Welkomstwoord dhr. Guus Hutjes, voorzitter PAH 

  Bezichtiging kantoor Amvest 
  Toelichting op de gebiedsontwikkeling Cruquius 

 

12.00 uur Per rondvaartboot naar Amsterdam-Noord 
 

13.00 uur Lunch in Hotel De Goudfazant 
  Aansluitend vaartocht langs o.a. een aantal projecten van Amvest 

 
16.00 uur Afsluitende borrel op kantoor Amvest 
 

Dit is ook een unieke gelegenheid om (in-)formeel met uw eigen 
vastgoedmanager of directieleden van AMVEST van gedachten te wisselen 
 

±16.45 uur Einde programma 
 

Bereikbaarheid kantoor Amvest 

Tussen 10.00 en 10.45 uur is er een pendelservice van het Amstel Station naar 
het kantoor van Amvest. Aan het einde van de dag brengen de busjes u weer 

naar het Amstel Station. Wilt u gebruik maken van de pendelservice dan gelieve 
u dat op het aanmeldingsformulier te vermelden. 

Wij wijzen u erop dat het aantal parkeerplaatsen bij het kantoor van Amvest 

beperkt is en op enige afstand van het kantoor ligt. De actuele routebeschrijving 
naar het kantoor van Amvest vindt u op www.amvest.nl.  

 
Aanmeldingsprocedure 

Het aanmeldingsformulier treft u aan op onze website 
www.platformamvesthuurders.nl. Vanwege de vakanties is de inschrijftermijn 

verplaatst naar 22 augustus 2018. Op het aanmeldingsformulier kunt u tevens 

eventuele dieetvoorschriften opgeven. 
 

Er is nog voldoende plaats maar vol = vol. 
Meldt u zich nu aan….. 

 

Doorgeven mutaties. 

Een adreswijziging, wijziging in uw bestuur, van e-mailadres of opheffing van een 
huurdersvereniging kunt u doorgeven aan mevrouw Els van Es: e-mailadres 

elsvanes@upcmail.nl. 
 

Secretariaat 

Secretariaat: Platform Amvest Huurders, van Beuningenhaven 98,  
2993 EJ Barendrecht   

T: 0180 613571  M: 06 50 645 995 E: info@platformamvesthuurders.nl 
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