
 

 

 
Prinses Julianaplein 1 
3811 NM Amersfoort 
Tel: (+31) 033 - 421 7820 
 
Openingstijden:  
maandag t/m vrijdag van 
09.00 - 17.30 uur 
 
 
 

 

 
Vanuit richting Utrecht (A28): 
Neem de afslag Maarn, Amersfoort Zuid (5) en ga bovenaan 
de afrit bij het stoplicht links, dit is de N227 (Doornseweg). 
Ga bij de volgende stoplichten rechtdoor, je komt dan op de 
Leusderweg. Vervolgens rijd je achtereenvolgens bij de 
stoplichten, rotonde en wederom stoplichten rechtdoor. Zo 
bereik je de rotonde Prinses Julianaplein. Hier is ons kantoor 
gevestigd, op nummer 1.  
 
Vanuit richting Amsterdam (A1): 
Neem de afslag Bunschoten, Amersfoort. Neem de rotonde 
driekwart, richting Hoogland, Amersfoort. Ga bij de volgende 
twee rotondes rechtdoor, richting Amersfoort. Ga daarna bij 
het vierde stoplicht links en volg de borden Centrum. Rijd 
onder het spoorwegviaduct door en ga bij het tweede 
stoplicht rechts, richting Utrecht, Maarn/NS Station 
(Utrechseweg). Ga bij het eerste stoplicht rechtdoor en bij het 
tweede stoplicht links (Kersenbaan). Aan het einde van deze 
weg ga je bij de stoplichten links. Na 50 meter kom je op 

een rotonde, Prinses Julianaplein. Hier is ons kantoor 
gevestigd, op nummer 1.  
 
Vanuit richting Enschede/Apeldoorn (A1): 
Neem op knooppunt Hoevelaken de afslag Amersfoort-
Utrecht (A28). Neem de afslag Amersfoort, Hoevelaken en 
ga bij het stoplicht links. Volg de Stadsring en ga bij het 
achtste stoplicht links, richting Utrecht, Maarn/NS Station 
(Utrechtseweg). Ga bij het eerste stoplicht rechtdoor en bij het 
tweede stoplicht links (Kersenbaan). Aan het einde van deze 
weg ga je bij de stoplichten links. Na 50 meter kom je op 
een rotonde, Prinses Julianaplein. Hier is ons kantoor 
gevestigd, op nummer 1.  

 
 

 
Je neemt de trein naar Amersfoort centraal. Vanaf het 
centraal station is het ongeveer 10 minuten lopen. Vanaf 
Amersfoort centraal loop je parallel aan de doorgaande weg 
(Stationsstraat), linksaf. De stationsstraat loopt naar beneden 
af. Na ongeveer 250 meter kom je bij een 
voetgangersstoplicht. Hier ga je rechtsaf, de Vlasakkerweg in. 
Na ongeveer 250 meter steek je rechtdoor het kruispunt met 
stoplicht over, zo loop je automatisch de Bergstraat in. Na 
250 meter kom je aan op een rotonde (prinses Julianaplein). 
Hier is ons pand gevestigd, op nummer 1.  
 
Bus 12 richting Zonnehof. Ga na 50 meter linksaf de 
Bergstraat in. Aan het einde van de Bergstraat zit ons pand 
aan de linkerkant.  
 
Of neem de volgende buslijnen richting halte de Kei. Loop 
vanaf hier de hoek om, de Arnhemseweg in (langs 
supermarkt de Plus) en vervolgens rechtdoor tot bij de 
rotonde Prinses Julianaplein. Ons pand zit op nummer 1.  
 
Bus 82 richting Doorn 
Bus 77 richting Leusden 
Bus 78 richting Leusden 
Bus 80 richting Veenendaal 
Bus 102s richting Apeldoorn 


