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Centraal Bureau
Laan van Vollenhove 3213
3706 AR Zeist
t 030 695 61 73
f 030 695 57 15
e info@kwintes.nl
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Driebergen/A 12

Utrecht
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A 12

Routebeschrijving naar Kwintes Centraal Bureau
per auto:

Uit de richting Arnhem of

Uit de richting Utrecht via

Uit de richting Amersfoort via

Utrecht via A12:

Utrechtseweg:

de A28:

Neem de afslag Zeist/Driebergen,

In de bebouwde kom van Zeist slaat

Neem afslag Zeist/Den Dolder,

volg de borden naar Zeist. In de

u bij het tweede stoplicht linksaf, zie

volg de borden naar Zeist. Op het

bebouwde kom blijft u de weg naar

het ANWB-bord Vollenhove (kruising

Geroplein volgt u de borden naar

Utrecht volgen (Utrechtseweg). Bij het

met De Dreef). Bij de rotonde gaat u

Zeist-West door rechtsaf te slaan. Na

kruispunt met De Dreef (bij ANWB-

links (driekwart rond). U rijdt nu op

circa 1 km. gaat u bij de stoplichten

bord Vollenhove) slaat u rechtsaf.

de Laan van Vollenhove. Kies ingang

rechtdoor. U rijdt nu op De Dreef. De

Bij de rotonde gaat u links (driekwart

A bij het winkelcentrum.

derde weg rechts (bij de rotonde) is

rond). U rijdt nu op de Laan van

de Laan van Vollenhove. Kies ingang

Vollenhove. Kies ingang A bij het

A bij het winkelcentrum.

winkelcentrum.

per openbaar

Vanaf Utrecht:

vervoer:

lijn 52 en lijn 53, halte Winkelcentrum

lijn 52, halte Winkelcentrum

lijn 58, halte De Dreef/Kromme

Vollenhove.

Vollenhove. Bij het winkelcentrum

Rijnlaan (± 9 minuten lopen). Bij het

lijn 54, halte De Dreef/Kromme

kiest u ingang A.

winkelcentrum kiest u ingang A.

Vanaf Amersfoort:

Rijnlaan (± 9 minuten lopen). Bij het
winkelcentrum kiest u ingang A.

Parkeren
Lang parkeren kan gratis op de grote parkeerplaats. Kort parkeren kan gratis,
met gebruik van parkeerschijf, vóór het kantorencomplex.

Vanaf Bilthoven:

