Routebeschrijving KMO Solutions
Prins Willem-Alexanderlaan 723, 7311 ST APELDOORN

AUTO
Vanuit ZWOLLE (A50):
•

Op knooppunt Beekbergen richting Amersfoort (A1) aanhouden.

•

Afslag 19 Hoenderloo / Apeldoorn-West.

•

Onderaan de afrit links, richting Apeldoorn.

•

Volg vervolgens de (dikgedrukte) route AMERSFOORT.

KMO SOLUTIONS

Vanuit DEVENTER (A1):

Ons kantoor bevindt zich in het

•

Afslag 19 Hoenderloo / Apeldoorn-West.

Prins Business Centre aan de rand

•

Onderaan de afrit links, richting Apeldoorn.

van het centrum van Apeldoorn.

•

Volg vervolgens de (dikgedrukte) route AMERSFOORT.

Adres:
Prins Willem-Alexanderlaan 723
7e etage

Vanuit AMERSFOORT (A1):
•

Afslag 19 Hoenderloo / Apeldoorn-West.

•

Onderaan de afrit rechts, richting Apeldoorn.

•

+- 4 km - Ga bij de verkeerslichten Europaweg/Standhouderslaan, linksaf de Stadhouderslaan in richting

7311 ST APELDOORN

[P-ring centrum].
•

PARKEREN

+- 0,4 km – Houdt links aan en ga onder het spoorviaduct door en bij de verkeerslichten ga je linksaf de
Prins Willem-Alexanderlaan in.

Voor ons kantoorpand zijn diverse

•

Ga vervolgens de eerste straat linksaf de Waterloseweg in.

parkeerplaatsen met de bordjes

•

Direct aan de linkerzijde bevinden zich de toegang tot het parkeerterrein met de slagbomen.

KMO Solutions. Indien deze bezet
zijn mag er ook geparkeerd worden
bij de bordjes van PRINS. Er zijn
tevens 4 parkeerplaatsen bedoeld
voor elektrische voortuigen met

Vanuit ARNHEM (A50):
•

Afslag 22 Hoenderloo / Beekbergen.

•

Ga alsmaar rechtdoor richting Apeldoorn.

•

+- 10 km - Na het spoorviaduct ga je bij de kruising met verkeerslichten linksaf.

•

Ga vervolgens de eerste straat linksaf de Waterloseweg in.

•

Direct aan de linkerzijde bevinden zich de toegang tot het parkeerterrein met de slagboom.

laadpunten. Mochten er geen
parkeer-plaatsen beschikbaar zijn
dan er twee mogelijkheden:

OPENBAAR VERVOER
Vanaf station Apeldoorn is het slechts 15 minuten lopen naar Business Center Prins.
•

1. Parkeergarage Brinklaan
(Brinklaan 144, Apeldoorn)

Vanaf de uitgang van het station aan de noorzijde (centrum-zijde) volg je het fietspad langs het spoor (onder
het witte kantoorgebouw) richting Nieuwendijk.

•

Blijf dit fietspad volgen; Je belandt vanzelf op Parkeerterrein Tunneltraverse (P8).

•

Volg de weg naar het kruispunt. Aan de overzijde (links) zie je het Prins Business Center.

€ 1,00 per uur, maximaal € 4,tussen 7.00uur en 21.00uur.

INTERCOM
Voor toegang tot ons parkeerterrein en gebouw is er een intercom aanwezig.

2. Parkeerterrein Tunneltraverse

•

Kies met de pijltjestoetsen voor KMO Solutions en druk op de beltoets. Je kan ook kiezen voor ‘4’ en de beltoets.

(P8) (Prins Willem-Alexanderlaan

•

Je krijgt een medewerker aan de lijn.

Apeldoorn)

•

Na aanmelding zal de deur/slagboom geopend worden.

€ 2,15 per uur. Maximum € 13,70
per dag.

