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Bezoekadres
Oliemolenhof 14a
3812 PB  Amersfoort

Openbaar Vervoer
Vanaf Centraal Station Amersfoort loop je in ongeveer 
15 minuten naar De Nieuwe Stad, waar ons kantoor is 
gevestigd. De looproute is als volgt:

Vanaf het station kun je ook de bus nemen. Bussen 1, 2, 3, 
4, 7 en 76 stoppen vlak bij ons kantoor. Je kunt uitstappen 
bij halte Eemplein. Vanaf daar loop je in ongeveer 4 minuten 
naar De Nieuwe Stad, waar ons kantoor is gevestigd. De 
looproute is als volgt:

Navigatie en parkeren
Stel je navigatie in op het adres Eemlaan. Je kunt parkeren 
in Parkeergarage Eemplein. Vanuit de parkeergarage loop 
je in ongeveer 2 minuten naar De Nieuwe Stad, waar ons 
kantoor is gevestigd. Als je uit de garage loopt, kom je op 
het Eemplein. Steek dit plein over richting de trap aan de 
rechterkant. Vanaf daar geldt de volgende looproute:
 

Om ons kantoor te betreden kun je zowel de lift als de trap 
aan de voorzijde van het pand nemen. De lift bevindt zich 
rechts achter de grote trap. Vervolgens meld je je bij één van 
de gastvrouwen.

Elektrische auto

Wanneer je een elektrische auto hebt, kun je je auto op 
het plein aan de voorzijde van ons kantoor parkeren. Dit 
parkeerterrein bereik je door op de Eemlaan de eerste 
afslag links te nemen en vervolgens door te rijden tot de 
slagboom. Hier kun je je laadpas aanbieden waardoor de 
slagboom open gaat.

Leveranciersingang
Onze leveranciersingang zit onder de entreetrap aan de 
voorzijde van ons kantoor. Je komt hier door op de Eemlaan 
de eerste afslag links te nemen en vervolgens door te rijden 
tot de slagboom.

Leveranciers met kleine pakketjes kunnen hun auto parkeren 
voor de slagboom en het pakketje lopend brengen bij 
de receptie van TwynstraGudde. Leveranciers met grote 
pakketten bellen, als ze voor de slagboom staan, met onze 
receptie (033 467 77 77). Je krijgt een code waarmee de 
slagboom open gaat. Deze code wisselt elke week.


