Bezoekadres
Van Asch van Wijckstraat 55-H
3811 LP Amersfoort

Routebeschrijving
kantoor Amersfoort

Telefoon 033 467 7777

Openbaar vervoer

Leveranciersingang

Komt u met het openbaar vervoer naar ons kantoor
in Amersfoort? Via Google Maps hebben we
de looproute vanaf station Amersfoort naar de
hoofdingang van ons pand aan de Van Asch van
Wijckstraat 55-H voor u uitgestippeld. U kunt bij
de hoofdingang aanbellen bij de bel van Vesting
Finance. De receptie van Vesting Finance geeft u
toegang tot het pand en meldt u aan bij Twynstra
Gudde. Neem de lift (in de hal aangegeven met een
grote houten A op de wand) aan de linkerzijde van
het Atrium; u vindt Twynstra Gudde op de achtste
verdieping.

Bent u leverancier en wilt u goederen afleveren bij
Twynstra Gudde? Onze leveranciersingang zit aan de
achterkant van ons kantoor: Smallepad 32, 3811 MG
Amersfoort. U belt aan bij Vesting Finance. Eenmaal
binnen neemt u niet de eerste lift, maar loopt
rechtdoor tot in de centrale hal en neemt daar de lift
naar de achtste verdieping.

Navigatie en parkeren
Komt u met de auto naar ons kantoor in Amersfoort?
Stel dan uw navigatie in op het adres Smallepad 32.
U komt dan uit bij de parkeergarage van Vesting
Finance (aan de achterkant van ons kantoor).
Eenmaal daar aangekomen gaat u aan het einde
van de weg naar rechts (bij het gele paaltje) in
plaats van rechtdoor naar de garage Asch van
Wijck. Bij het paaltje belt u aan voor de receptie
van Vesting Finance. Geef duidelijk aan dat u
voor Twynstra Gudde komt. Zoek vervolgens de
borden met ‘Twynstra Gudde’ om te parkeren. Een
parkeerplaats kunt u reserveren via het secretariaat
van Twynstra Gudde met wie u uw afspraak heeft
gepland. Na het parkeren neemt u de lift (midden
parkeergarage) naar de 8e etage.
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