Routebeschrijving Motion Consult
Motion Consult, Vlasakkerweg 3b, Amersfoort, 033 463 33 76
U herkent ons pand aan het bord “Wees Blij” op het dak, het ligt eigenlijk in het verlengde van het
Nefkensgebouw. In de omgeving kunt u, betaald, parkeren.

Vanuit westelijke richting (Amsterdam, Hilversum, A1)
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►
►
►
►

U rijdt op de A1
Neem afslag 12 (Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort)
Onderaan de afrit gaat u op de rotonde linksaf
Dan rijdt u alsmaar rechtdoor (u passeert 2 rotondes en 3 stoplichten)
Bij de 4e stoplichten gaat u linksaf (Centrum). Dit is de Maatweg
Nadat u een tunnel door bent gereden, gaat u bij de tweede stoplichten rechts (Utrechtseweg)
Bij het volgende stoplicht ziet u het Nefkensgebouw voor u
U gaat rechtdoor bij de stoplichten
U bent gearriveerd en kunt links parkeren (tegenover het Nefkensgebouw)

Vanuit oostelijke richting (Apeldoorn, A1)
► U rijdt op de A1
► Bij knooppunt Hoevelaken neemt u de A28 richting Utrecht
► Zie verder routebeschrijving vanuit noordelijke richting

Vanuit noordelijke richting (Zwolle, A28)
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U rijdt op de A28
Neem afslag 8 (Amersfoort)
Onderaan de afrit gaat u linksaf
Ga rechtdoor
Na 1.2 km komt u op de Stadsring
Bij de 4e stoplichten gaat u linksaf (Utrechtseweg)
Bij het volgende stoplicht ziet u het Nefkensgebouw voor u
U gaat rechtdoor bij de stoplichten
U kunt links parkeren (tegenover het Nefkensgebouw)

Vanuit zuidelijke richting (Utrecht, A28)
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U rijdt op de A28
Neem afslag 5 (Maarn)
Aan het eind van de afslag gaat u links naar Amersfoort (N227)
U rijdt rechtdoor (Leusderweg)
U rijdt over het spoor
Op de rotonde linksaf (Bergstraat)
Net voor het stoplicht linksaf de parkeerplaats op. U kijkt uit op het Nefkensgebouw.
Motion Consult zit in het witte pand schuin tegenover deze parkeerplaats.

Met de trein (circa 5 minuten lopen)
►
►
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U komt het Station Amersfoort aan de voorkant uitgelopen (centrumkant)
U gaat linksaf de Stationsstraat
Vervolgens gaat u de derde straat rechtsaf, de Vlasakkerweg in
Net voor het stoplicht vindt u Motion Consult aan uw linkerhand
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