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Vanuit richting Amsterdam
•	 u volgt de A1 richting Amersfoort; 
•	 afslag Amersfoort-Noord;
•	 onder aan de afslag bij de stoplichten linksaf, u 

gaat alsmaar rechtdoor (na 2 viaducten gaat u 
op een gegeven moment onder een treinviaduct 
door) dan; 

•	 1e stoplicht linksaf (aan uw linkerhand ziet u 
Johnson & Johnson); 

•	 1e straat links; 
•	 NEGEER de 1e afslag links met het bord  

‘Databankweg’, maar sla de 2e STRAAT LINKS 
(Recordweg); 

•	 wij zijn gevestigd in het 2e gebouw aan uw rech-
terhand (geel met rood); 

•	 u vindt ons op de 1e verdieping, aan het einde 
van de trap rechtsaf. 

Vanuit richting Utrecht 
•	 u volgt de A28 richting Amersfoort/Zwolle; 
•	 afslag Amersfoort/Hoevelaken; 
•	 onder aan de afslag bij de stoplichten linksaf; 
•	 u neemt de rechterrijstrook en gaat meteen na 

het viaduct, bij de volgende stoplichten rechtsaf 
richting Amersfoort-De Hoef; 

•	 3e stoplicht rechtsaf; 
•	 1e straat links; 
•	 NEGEER de 1e afslag links met het bord  

‘Databankweg’, maar sla de 2e STRAAT LINKS 
(Recordweg); 

•	 wij zijn gevestigd in het 2e gebouw aan uw  
rechterhand (geel met rood); 

•	 u vindt ons op de 1e verdieping, aan het einde 
van de trap rechtsaf. 

Vanuit richting Zwolle 
•	 u volgt de A28 richting Amersfoort; 
•	 neem vervolgens A1 richting Amsterdam; 
•	 afslag Amersfoort-Noord; 
•	 bovenaan de afrit linksaf;
•	 volgende stoplichten rechtsaf, richting ‘De Hoef’;
•	 u volgt de weg rechtdoor, na 2 viaducten gaat u 

onder een treinviaduct door, dan;
•	 bij de verkeerslichten linksaf (aan uw linkerhand 

ziet u Johnson & Johnson); 
•	 1e straat naar links; 
•	 NEGEER de 1e afslag links met het bord  

‘Databankweg’, maar sla de 2e STRAAT LINKS 
(Recordweg); 

•	 wij zijn gevestigd in het 2e gebouw aan uw  
rechterhand (geel met rood); 

•	 u vindt ons op de 1e verdieping, aan het einde 
van de trap rechtsaf. 

Vanuit richting Apeldoorn 
•	 u volgt de A1 richting Amsterdam; 
•	 afslag Amersfoort-Noord; 
•	 bovenaan de afrit linksaf;
•	 volgende stoplichten rechtsaf, richting ‘De Hoef’; 
•	 u volgt de weg rechtdoor, na 2 viaducten gaat u 

onder een treinviaduct door, dan;
•	 bij verkeerslichten linksaf (aan uw linkerhand 

ziet u Johnson & Johnson); 
•	 1e straat naar links; 
•	 NEGEER de 1e afslag links met het bord  

‘Databankweg’, maar sla de 2e STRAAT LINKS 
(Recordweg); 

•	 wij zijn gevestigd in het 2e gebouw aan uw  
rechterhand (geel met rood); 

•	 u vindt ons op de 1e verdieping, aan het einde 
van de trap rechtsaf.
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LOOPROUTE VANAF STATION AMERSFOORT SCHOTHORST

•	 u stapt uit op het station Amersfoort Schothorst; 
•	 vanaf hier is het circa 15 minuten lopen naar de Databankweg; 
•	 u ziet een rechts een tunneltje (onder het spoor door), hier loopt u doorheen (naast spoor 3)
•	 aan uw linkerhand ziet u de stationsparkeerplaats (Inputplein), daar loopt u langs richting het bruine 

gebouw van Marxman Advocaten;
•	 daar slaat u linksaf (Plotterweg); 
•	 u gaat direct naar rechts (Computerweg) en ziet na circa 100 m aan uw linkerhand, aan de overkant van 

de weg, een fietspad (de naam van het pad is ‘Hoefseweg’); 
•	 dit fietspad volgt u;
•	 na ongeveer 75 meter loopt u langs IT Randsteden (computer trainingen);
•	 u blijft het pad rechtdoor volgen en na circa 100 meter loopt u over een brug;
•	 na deze brug heeft u aan uw linkerhand het spoor en aan uw rechterhand een sloot; 
•	 als u aan uw rechterhand Hofland Motoren ziet, steekt u de sloot over via het rode asfaltpaadje  

(1e rechts);
•	 aan de overkant van de weg gaat u naar links;
•	 na circa 75 meter ziet u dan aan uw rechterhand Derks & Derks, gevestigd in het rode gedeelte van het 

gele gebouw; 
•	 wij zijn gevestigd op de 1e etage, waar wij u graag ontvangen.
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