Voor bezoekers
Parkeervoorzieningen
In de straten rondom de Amstelcampus kunt u met een geldige GPK gratis
parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen, deze
liggen in de Tilanusstraat, Wibautstraat en Rhijnspoorplein.
De parkeergarages van het Wibauthuis en Kohnstammhuis zijn in beheer
van Q-Park. Er zijn een aantal parkeerplaatsen die geschikt zijn voor
mindervaliden.

OP DE CAMPUS MET EEN
FYSIEKE BEPERKING?

Toegang tot gebouwen
Alle gebouwen op de Amstelcampus zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Bij een aantal gebouwen is de toegang enkel mogelijk met een lift. U kunt
zich bij elke lift via de intercom aanmelden.
• Kohnstammhuis: lift, rechts van de reguliere hoofdentree.
• Theo Thijssenhuis en HvA Studio: 2 liften achter het Kohnstammhuis naar
het Kohnstammhof.
• Benno Premselahuis: lift, naast de trappen bij de hoofdentree.
Servicepunten
Bij de Servicepunten en recepties kunt u terecht voor de aanvraag van een
bezoekerspas met toegangsrechten voor de rolstoeltoegankelijke toiletten.
Ook kunt u hier terecht voor de aanvraag van toegang met een voorziening
en/of hulphond.
Hulphonden en hulpvoertuigen
Hulphonden zijn welkom op de campus. Het is toegestaan om gebruik te
maken van hulpmiddelen, zoals noodzakelijke middelen of vervoersmiddelen
die nodig zijn voor het verplaatsen. Hulpmiddelen met een verbrandingsmotor zijn in de gebouwen nooit toegestaan.
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Amstel Campus

Voor studenten
Aanvraag studiegerelateerde voorzieningen
Om voor voorzieningen en ondersteuning in aanmerking te komen maak je
een afspraak met de studentendecaan van je opleiding. Kijk voor de
contactgegevens op hva.n/functiebeperking.
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Aanvraag rechten op je studenten pas voor MIVA-ingangen en-toiletten.
Alle gebouwen op de Amstelcampus zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Voor een aantal voorzieningen heb je wel aanvullende toegangsrechten nodig
op je studentenpas.
• Kohnstammhuis: lift, rechts van de reguliere hoofdentree.
• Theo Thijssenhuis en HvA Studio: 2 liften achter het Kohnstammhuis naar het
Kohnstammhof.
• Benno Premselahuis: lift, naast de trappen bij de hoofdentree.
• Rolstoeltoegankelijke toiletten.
De toegangsrechten kun je aanvragen via je studentendecaan.
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Aanvraag bouwkundige/technische voorzieningen
Ervaar je belemmeringen met bereikbaarheid van de gebouwen of ruimtes
op de campus of wil je weten wat er gedaan wordt om de toegankelijkheid
te verbeteren? Mail je vragen over fysieke toegankelijkheid naar
toegankelijk-fs@hva.nl.

Singelgracht

De parkeergarages van het Wibauthuis en Kohnstammhuis zijn in beheer van
Q-Park. Medewerkers en studenten kunnen hier voor E10,- per dag parkeren
met een waardekaart. Deze kaart is te verkrijgen bij de Servicepunten op
vertoon van je inrijkaart en je medewerkers- of collegekaart. Als je om
medische redenen op de auto bent aangewezen, neem dan contact op met
de studentendecaan.
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Aanvraag parkeervoorzieningen
In de straten rondom de Amstelcampus kan je met een geldige gehandicaptenparkeerkaart (GPK) gratis parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen
(in de Tilanusstraat, Wibautstraat en Rhijnspoorplein). Binnen de gemeente
Amsterdam geldt dat je een digitale parkeerkaart kan aanvragen als je in het
bezit bent van een GPK.
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