Bedrijfspsy chologen en coaches

Ascender

Gezonde mensen, gez onde organisaties

Routebeschrijving Ascender Arnhem

Regus Parktower
Nieuwe Stationsstraat 20, Arnhem
13e / 14e verdieping
Gelieve melden bij de receptie.

Met openbaar vervoer:
• Het kantoor is direct gelegen aan het Centraal station Arnhem
• U loopt het station uit naar het busstation en volgt de borden ‘kantorenplein’
• Daar ziet u de ingang van de ‘groene toren’

We support the quality of working life
Almelo, Amsterdam, Arnhem, Bergen op Zoom, Breda, Den Haag, Eindhoven, Emmen,
Enschede, Goes, Groningen, Leeuw arden, Maastricht, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Zwolle

Bedrijfspsy chologen en coaches

Ascender

Gezonde mensen, gez onde organisaties

Met de auto vanuit richting Utrecht/ Den Haag:
• Volg de A12 richting Arnhem
• Neem afrit 25 Oosterbeek
• Na 400 meter rechtsaf de Amsterdamseweg (N224) op richting Oosterbeek
• Na 8.2 Km rechtsaf de Zijpendaalse-weg op
• Rechtdoor het Willemsplein op waarna u de Willemstunnel in rijdt
• In de Willemstunnel slaat u rechtsaf de Parkeergarage in
• Parkeren kunt u in “Parkeergarage Centraal”, volg de borden WTC/VGZ naar de lift
• U komt uit op het kantorenplein, daar ziet u de ingang van de ‘groene toren’
Met de auto vanuit richting Apeldoorn/ Zwolle:
 Volg de A50 richting Arnhem
 Neem afrit 20 Arnhem Centrum en volg de Apeldoornseweg
 Na 5 km links aanhouden waar de Apeldoornseweg overgaat in de Apeldoornsestraat
 Na 175 meter rechtsaf de Jansbuitensingel op en houd na 350 meter links aan
 Rechtdoor het Willemsplein op waarna u de Willemstunnel in rijdt
 In de Willemstunnel slaat u rechtsaf de Parkeergarage in
 Parkeren kunt u in “Parkeergarage Centraal” en volg de borden WTC/VGZ naar de lift
 U komt uit op het kantorenplein, daar ziet u de ingang van de ‘groene toren’
Met de auto vanuit richting Den Bosch/ Eindhoven:
• Volg de A2 richting ‘s-Hertogenbosch
• Volg bij knooppunt de Hoght richting Helmond/Nijmegen de A58
• Volg bij knooppunt de Ekkerswijer richting Nijmegen de A50
• Volg bij knooppunt Hintham de A50 richting Oss/Arnhem
• Volg bij knooppunt Valburg de A15 richting Arnhem/Nijmegen
• Volg bij knooppunt Ressen de A325 richting Arnhem
• Na 4,4 km rechtdoor de Nijmeegseweg op en na 2,1 km linksaf de Batavierenweg op
• Na 700 meter rechtsaf de Eldenseweg op die overgaat in de Nelson Mandelabrug
• Volg na ongeveer 2 km de richting Oosterbeek
• Na 225 meter rechtsaf de Wolvengang op en na 70 meter rechtsaf de Vijfzinnenstraat in
• Na 225 meter linksaf de Bergstraat in en na 120 meter het Stationsplein op
• Na 35 meter linksaf (gebouw “La Ligne”). U bent nu in de Nieuwe Stationsstraat
• Parkeren kunt u in “Parkeergarage Centraal” en volg de borden WTC/VGZ naar de lift
• U komt uit op het kantorenplein, daar ziet u de ingang van de ‘groene toren’

Centraal secretariaat Ascender:
Vleutenseweg 386
3532 HW Utrecht
030 – 25 22 792

We support the quality of working life
Almelo, Amsterdam, Arnhem, Bergen op Zoom, Breda, Den Haag, Eindhoven, Emmen,
Enschede, Goes,
Groningen, Leeuw arden,
Maastricht, Rotterdam, Terneuzen, www.ascender.nl
Utrecht, Zwolle
t 030-252
27 92
info@ascender.nl

