Zo vindt u ons
routebeschrijving
Adres:
Utopialaan 48
5232CE ‘s-Hertogenbosch
Gebouw C
12e etage

Bereikbaarheid
Auto
Ons kantoor is gelegen aan de A2. Op de A2, rondweg ’s-Hertogenbosch, moet u op tijd kiezen voor de parallelrijbaan.
Er is maar één moment om te kiezen voor de hoofd- of parallelrijbaan. Mocht u de verkeerde keuze maken, rijdt u dan
door totdat de hoofd- en parallelrijbanen weer samenkomen. U kunt vervolgens bij de eerstvolgende afrit keren om via
de andere zijde van de weg alsnog de parallelrijbaan te kiezen.

Vanuit Amsterdam/Utrecht/Waalwijk
Kies op de A2 richting 's-Hertogenbosch na knooppunt Empel voor de parallelrijbaan richting Veghel/Nijmegen/'sHertogenbosch/Rosmalen. Neem afslag nr. 20 (Rosmalen). Houd links aan richting bedrijventerrein De Herven. Op de
rotonde neemt u de tweede afslag naar Reitscheweg. Sla linksaf naar de Amerikastraat en meteen weer linksaf naar
het parkeerterrein van Zakencomplex Bolduc.

Vanuit Maastricht/Eindhoven
Kies op de A2 richting ’s-Hertogenbosch na knooppunt Vught voor de parallelrijbaan met de bestemmingen Veghel/
Nijmegen. Blijf de A2 volgen richting Amsterdam/Utrecht/Waalwijk/Ringbaan Oost (ga niet de A59 op). Neem afslag
nr. 20 (Rosmalen). Houd links aan op de afslag en sla bij de verkeerslichtenlichten linksaf. Bij de volgende verkeerslichten
weer linksaf, richting Bruistensingel (volg de borden 's-Hertogenbosch/De Herven). Sla bij de verkeerslichten linksaf naar
Reitscheweg. Neem op de rotonde de eerste afslag naar Reitscheweg. Sla linksaf naar de Amerikastraat en meteen
weer linksaf naar het parkeerterrein van Zakencomplex Bolduc.
Hebt u uw kenteken doorgegeven en is deze geregistreerd, dan verloopt het in- en uitrijden via kentekenherkenning. Is
uw kenteken niet geregistreerd, dan kunt u zich melden bij de slagboom en krijgt u een inrijkaart.

Openbaar vervoer
Komt u met het openbaar vervoer? Buslijn 2, 4 en 13 stoppen op enkele minuten loopafstand van ons kantoor.
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