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06 300 20 700

Auto vanuit Amsterdam, Rotterdam en Den Haag (A12)

Parkeren

Vanaf de A12 neem je de afslag Bunnik. Rij vervolgens richting

Voor het pand zijn vier parkeerplaatsen beschikbaar. Indien deze

Bunnik centrum. Neem voorbij het spoor de eerste verkeerslichten

bezet zijn, kan je de auto gratis parkeren in de wijk achter het pand.

naar rechts. Blijf deze weg volgen. Je rijdt nu Bunnik uit, over de

Je rijdt dan richting het Shell station en gaat de Van Reenenweg in.

Koelaan richting Zeist. Bij de rotonde neem je de 3e afslag. Weg

Via de Willem Pijperlaan (2e rechts) rij je rechtsaf de Steniaweg op,

blijven vervolgen (bocht naar rechts), aan het einde van deze weg

waar ook vaak parkeermogelijkheden zijn. Ook in de wijk aan de

linksaf, de Utrechtseweg op (bocht naar links). Net na het tweede

overkant (net voorbij Fysiotherapeut Maatschap Van Tongeren,

verkeerslicht vind je ons direct na de bushalte aan je rechterhand.

rechts: Van Renesselaan) zijn over het algemeen voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.

Auto vanuit Arnhem (A12)
Komend vanaf de A12 neem je de afslag Driebergen/Zeist. Onder-

Met openbaar vervoer

aan de afslag rechtsaf richting Zeist . Je rijdt nu op de Driebergse-

Vanaf station Driebergen/Zeist gaan de bussen 50, 51 en 71 rich-

weg en je passeert een spoorwegovergang bij station Driebergen-

ting Spruijt&Co. Stap uit bij halte: Van Renesselaan (op de Utrecht-

Zeist. Vervolgens rij je de bebouwde kom van Zeist in. In Zeist volgt

seweg). Direct achter de halte bevindt zich ons pand. Vanaf Utrecht

je de borden Utrecht/De Bilt, bij de verkeerslichten (bij het politiebu-

Centraal Station gaat bus 50 richting Spruijt&Co. Stap uit bij halte:

reau aan je rechterhand) ga je rechtdoor. Je rijdt nu op de Utrecht-

Van Renesselaan (op de Utrechtseweg). Je loopt ongeveer 15 me-

seweg. Direct na de bushalte aan je rechterhand vind je ons pand.

ter terug de Utrechtseweg op waarna je oversteekt bij de stoplichten. In het 3e pand van de hoek (Steniaweg) vind je ons.

Auto vanuit Amersfoort (A28)
Komend vanaf de A28 richting Utrecht neem je de afslag Den Dolder/Zeist. Bovenaan de afslag sla je linksaf richting Den Dolder. Bij
het kruispunt (rechts is Mc Donalds) sla je linksaf richtingUtrecht
(Het ANWB-bord geeft aan: Bosch en Duin/Zeist-West). Je bevindt
je nu op de Amersfoortseweg. Bij de T-splitsing sla je linksaf richting
Zeist. Je bevindt je nu op de Utrechtseweg. Na een aantal stoplichten zie je aan je linkerhand, ongeveer 30 meter ná het Shell-station,
het pand van Spruijt&Co.
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