ROUTEBESCHRIJVING AXON
Bedrijventerrein De Hoef, Amersfoort
Axon Healthcare
Computerweg 1-G
3821 AA Amersfoort
T: 033 4502600
Navigatie
Komt u met de auto en gebruikt u een navigatiesysteem? Voer dan Plotterweg 1 in.
Ons parkeerterrein ligt aan de achterkant van het gebouw, aan de Plotterweg.

Elektrische auto's
Voor het opladen van elektrische auto’s hebben wij twee oplaadpunten. De
laadpunten zijn standaard geblokkeerd voor gastgebruik. U kunt echter
gebruikmaken van een Axon laadpas. Als u dit aangeeft bij het oprijden van het
parkeerterrein, leggen wij de gastenpas voor u klaar.

Met de trein:
Axon ligt op 2 minuten loopafstand van
treinstation

Amersfoort

bedrijventerrein

De

Schothorst,

Hoef.

Verlaat

op
het

station in de richting van het Inputplein.
Volg het fietspad tot aan de weg. Steek
deze (Computer)weg over. U loopt dan
recht op ons gele gebouw ‘Le Soleil’ af,
herkenbaar aan de vermelding “Marxman”
op de gevel.
De ingang is aan de linkerkant, op de hoek
van

het

kantoorgebouw.

Volg

automatische draaideur naar binnen.

de

Met de auto:
Route naar parkeerterrein aan de achterkant van Axon kantoorgebouw ‘Le Soleil’

Axon

Vanuit Amsterdam:
•

Op de A1 richting Amersfoort, Almere, Diemen, E231 neem afrit 13, Amersfoort
Noord.

•

Bij de verkeerslichten slaat u linksaf de Rondweg Oost op.

•

Neem de 4e afslag rechts, richting NS Station ‘Schothorst’: Computerweg.

•

Bij de T-splitsing aan het eind van de weg gaat u linksaf (vervolg Computerweg).

•

Aan het einde van de (Computer)weg volgt u de bocht naar links, de Plotterweg op.

•

U bevindt zich nu aan de achterkant van het gebouw, waar wij over een grote
parkeerplaats beschikken.

•

Graag aanmelden via de intercom, dan geven wij u toegang tot het gratis
parkeerterrein.

Vanuit Zwolle:
•

Op de A28 richting Amersfoort neemt u bij Knooppunt Hoevelaken de A1 (richting
Amsterdam).

•

Neem afrit 13 Amersfoort Noord.

•

Bij de verkeerslichten gaat u links het viaduct over en vervolgens bij de
verkeerslichten rechts de Rondweg Oost op.

•

Neem de 4e afslag rechts, richting NS Station ‘Schothorst’: Computerweg.

•

Bij de T-splitsing aan het eind van de weg gaat u linksaf (vervolg Computerweg).

•

Aan het einde van de (Computer)weg volgt u de bocht naar links, de Plotterweg op.

•

U bevindt zich nu aan de achterkant van het gebouw, waar wij over een grote
parkeerplaats beschikken.

•

Graag aanmelden via de intercom, dan geven wij u toegang tot het gratis
parkeerterrein.

Vanuit Utrecht:
•

Op de A28 richting Amersfoort neemt u afrit 8, Amersfoort/Hoevelaken.

•

Bij de verkeerslichten gaat u linksaf de Hogeweg op.

•

Meteen na het viaduct neemt u de eerste weg rechtsaf richting bedrijventerrein De
Hoef. U rijdt nu op de Outputweg.

•

Bij het 3e verkeerslicht gaat u linksaf, richting Station ‘Schothorst’: Computerweg

•

Bij de T-splitsing aan het eind van de weg gaat u linksaf (vervolg Computerweg).

•

Aan het einde van de weg volgt u de bocht naar links, de Plotterweg op.

•

U bevindt zich nu aan de achterkant van het gebouw, waar wij over een grote
parkeerplaats beschikken.

•

Graag aanmelden via de intercom, dan geven wij u toegang tot het gratis
parkeerterrein.

Vanuit Apeldoorn:
•

Op de A1 richting Amersfoort neemt u afrit 13, Amersfoort Noord.

•

Bij de verkeerslichten gaat u links het viaduct over en vervolgens bij de
verkeerslichten rechts de Rondweg Oost op.

•

Neem de 4e afslag rechts, richting NS Station ‘Schothorst’: Computerweg.

•

Bij de T-splitsing aan het eind van de weg gaat u linksaf (vervolg Computerweg).

•

Aan het einde van de weg volgt u de bocht naar links, de Plotterweg op.

•

U bevindt zich nu aan de achterkant van het gebouw, waar wij over een grote
parkeerplaats beschikken.

•

Graag aanmelden via de intercom, dan geven wij u toegang tot het gratis
parkeerterrein.

