PERSBERICHT
Nieuw hoofdkantoor voor Handelsbanken Nederland
Amsterdam, 4 juni 2018 - Het hoofdkantoor van Handelsbanken Nederland is verhuisd naar Amsterdam
Zuidoost. Door de groei van de activiteiten van Handelsbanken in Nederland was het oude hoofdkantoor op
WTC Schiphol te klein geworden. Vanaf nu is het hoofdkantoor van Handelsbanken Nederland gevestigd in
het duurzame en moderne kantoorgebouw Vesta in Amsterdam Zuidoost.
Het nieuwe hoofdkantoor is zeer energiezuinig (A-label) en telt bijna 3.500 m2 verdeeld over drie
verdiepingen, heeft momenteel werkplekken voor circa 125 medewerkers en voldoende mogelijkheden voor
verdere groei.
Het kantoorgebouw is ontworpen door het internationaal bekende architectenbureau KCAP en biedt een
moderne werkomgeving met een prettig werkklimaat. Het is gevestigd in de zakelijke omgeving van
Amsterdam Zuidoost, met verschillende voorzieningen (zoals winkels, hotels en restaurants) in de directe
omgeving. Het kantoor heeft een goede ontsluiting naar de snelwegen A1, A2, A9 en A10 en is op
loopafstand vanaf Station Bijlmer ArenA, met trein-, bus- en metroverbindingen naar alle belangrijke
knooppunten en bestemmingen.
De adresgegevens van het nieuwe hoofdkantoor zijn:
Handelsbanken Nederland, Kantoorgebouw Vesta, Herikerbergweg 181, 1101 CN Amsterdam
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Voor meer informatie over Handelsbanken Nederland
Etienne te Brake, Hoofd Communicatie Handelsbanken Nederland
Telefoon: +31 20 412 76 97, Mobiel: +31 6 83 66 05 77, Mail: etbr01@handelsbanken.nl
Over Handelsbanken
Handelsbanken, opgericht in 1871, is een internationale beursgenoteerde full-service bank voor particulieren en bedrijven, actief in meer
dan twintig landen. De bank heeft een sterk decentrale organisatie, met meer dan achthonderd lokale bankkantoren in haar zes
thuismarkten: Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Finland, Noorwegen en Nederland. De bank kenmerkt zich door hechte en
langdurige klantrelaties, een laag risicoprofiel, en het uitgangspunt dat nagenoeg alle besluiten, dicht bij de klant, op de lokale kantoren
worden genomen. In Nederland heeft Handelsbanken op dit moment 28 vestigingen en meer dan 280 medewerkers. Voor meer
informatie over Handelsbanken, kijk op handelsbanken.nl.

