ROUTEBESCHRIJVING
Adres:

Industrieweg 10G
3606 AS Maarssen (gebouwencomplex ‘De Bongerd’)
Tel: 06-51050985

Openbaar vervoer:

•
•
•
•
•
•
•

Vanaf station Maarssenbroek houdt u links aan richting de woonwijk Antilope spoor.
De eerste straat links gaat u in, u ziet al snel een plattegrond van de wijk.
U kunt op de plattegrond de route uitlezen richting de Maarssebroeksedijk.
Het volgen van de hoofdroute brengt u weer bij een plattegrond van de wijk.
U ziet nu aan uw linkerkant een fiets-voetgangerstunnel. U gaat deze tunnel door en vervolgt uw weg tot aan het
bord van de Gamma.
Aan de linkerkant van de weg vindt u nu de Industrieweg.
Ons kantoor (Industrieweg 10G, 1e etage in het gebouw "De Bongerd") vindt u door na circa 30 meter aan de
rechterkant de inrit te nemen (net voorbij het gebouw van vierpool, rechtsaf vóór het TPG gebouw, )

Eigen vervoer:
Vanuit de richting Utrecht, 's-Hertogenbosch en Amsterdam (A2):

•
•
•
•
•
•

Op de A2 neemt u afrit 6 'Ring Utrecht, Maarssen' de N230 richting Maarssen.
Neem de eerste afslag 'Maarssenbroek en volg de borden 'Industrieterrein Planetenbaan'.
Bij de verkeerslichten gaat u linksaf (borden 'Industrieterrein Planetenbaan' volgen).
Bij de OPEL-garage gaat u rechtsaf (Meteorenweg) de borden 'Industrieterrein Planetenbaan' volgen.
Op het kruispunt gaat u linksaf (Maarssenbroeksedijk) en vervolgens de eerste weg rechts is de Industrieweg.
Ons kantoor (Industrieweg 10G, 1e etage gebouw "De Bongerd) vindt u door na circa 30 meter aan de rechterkant
de inrit te nemen (net voorbij het gebouw van vierpool, rechtsaf vóór het TPG gebouw)

Vanuit de richting Amersfoort (A28):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U gaat vanuit Amersfoort naar Utrecht via de A28
U gaat richting 'Ring Utrecht, Hilversum' de A27 op
Op de A27 neemt u afrit 31 Ring Utrecht, Maarssen (N230).
Volg de borden Ring Utrecht (N230).
Neem de afslag Maarssenbroek/Vleuten.
Bij de verkeerslichten gaat u linksaf.
Bij de volgende verkeerslichten gaat u rechtsaf (bij McDonalds).
Aan het einde van de weg slaat u rechtsaf. U bent nu op de Maarssenbroeksedijk.
Vervolgens neemt u de tweede straat links.
Ons kantoor (Industrieweg 10G, 1e etage gebouw "De Bongerd) vindt u door na circa 30 meter aan de rechterkant
de inrit te nemen (net voorbij het gebouw van vierpool, rechtsaf vóór het TPG gebouw)

Vanuit de richting Breda (A27):

•
•
•
•
•
•
•

Op de A27 neemt u bij knooppunt Everdingen de A2 richting Utrecht en Amsterdam.
Op de A2 neemt u afrit 6 'Ring Utrecht, Maarssen' de N230 richting Maarssen.
Neem de eerste afslag 'Maarssenbroek en volg de borden 'Industrieterrein Planetenbaan'.
Bij de verkeerslichten gaat u linksaf (borden 'Industrieterrein Planetenbaan' volgen).
Bij de OPEL-garage gaat u rechtsaf (Meteorenweg) de borden 'Industrieterrein Planetenbaan' volgen.
Op het kruispunt gaat u linksaf (Maarssenbroeksedijk) en vervolgens de eerste weg rechts is de Industrieweg.
Ons kantoor (Industrieweg 10G, 1e etage gebouw "De Bongerd) vindt u door na circa 30 meter aan de rechterkant
de inrit te nemen (net voorbij het gebouw van vierpool, rechtsaf vóór het TPG gebouw )

Gebouw “De Bongerd” 1e verdieping:
Ons kantoor bevindt zich op de 1e verdieping. Als u de trap of lift naar boven neemt, komt u via de deur aan de
rechterkant in een hal met diverse kantoorkamers. Het kantoor van TEDD Search bevindt zich rechts achterin.

