Routebeschrijving
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ABN AMRO Hypotheken Groep
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U kunt ook vanaf station Amersfoort Centraal
een (trein)taxi nemen naar de Ruimtevaart 24.
ABN AMRO Hypotheken Groep
Ruimtevaart 24
3824 MX Amersfoort
Algemeen telefoonnummer: 033 – 750 40 00
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Vanuit de richting Apeldoorn (A1)
Via station Amersfoort Schothorst
- Neem bus 4 naar Kattenbroek.
- Via het klaverblad Hoevelaken de A1
aanhouden richting Amsterdam.
- Stap uit bij halte De Baander.
- Neem afslag Amersfoort-Noord.
- Loop 10 meter terug en sla links af
(De Baander).
- Ga aan het einde van de afrit linksaf over
- Sla de 2e weg links af (Het Ulebord).
het viaduct.
- Onderaan bij de stoplichten naar links en
- Volg deze weg, die overgaat in De Kreek.
- De zevende weg aan de rechterkant is
de eerstvolgende stoplichten naar rechts
(Ruimtevaart).
Het Haf, neem na deze weg het voetpad
- Na 100 meter, in de bocht, ziet u aan uw
naar rechts.
rechterhand ons kantoorgebouw
- Blijf het water (rechts) volgen tot
‘Armstrong’ met de karakteristieke ovale
de geluidswal. Ga onder de poort door en
steek de weg over bij de verkeerslichten.
entree.
- U bent nu op de Ruimtevaart.
Vanuit de richting Amsterdam (A1)
Na 100 meter vindt u rechts het kantoor
- Neem afslag Amersfoort-Noord.
van ABN AMRO Hypotheken Groep.
- Ga bij de stoplichten rechtsaf en bij de
eerstvolgende stoplichten nogmaals
Via station Amersfoort Centraal
rechtsaf (Ruimtevaart).
- Neem bus 4 naar Kattenbroek.
- Na 100 meter, in de bocht, ziet u aan uw
- Stap uit bij halte De Baander.
rechterhand ons kantoor gebouw
- Loop 10 meter terug en sla links af
(De Baander).
‘Armstrong‘ met de karakteristieke ovale
entree.
- Sla de 2e weg links af (Het Ulebord).
- Volg deze weg, die overgaat in De Kreek.
Vanuit de richting Utrecht of Zwolle (A28)
- De zevende weg aan de rechterkant is
- Rij via de A28 naar knooppunt Hoevelaken,
Het Haf, neem na deze weg het voetpad
hou daar de A1 richting Amsterdam aan.
naar rechts.
- Zie verder bij 'richting Apeldoorn'.
- Blijf het water (rechts) volgen tot de
geluidswal. Ga onder de poort door en
ABN AMRO Hypotheken Groep heeft een
steek
de weg over bij de verkeerslichten.
eigen parkeerterrein.
- U bent nu op de Ruimtevaart.
Na 100 meter vindt u rechts het kantoor
van ABN AMRO Hypotheken Groep.
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