Routebeschrijving naar Han Snel BV
Adres: Keizerstraat 31, 3512 EA Utrecht
U kunt parkeren in onze garage onder ons kantoor.
Als u gebruik gaat maken van een navigatiesysteem het
volgende adres ingeven: Lange Jufferstraat 20 Utrecht. Of scan
de QR-code om het adres gelijk in Google Maps te openen.
• Uw treft dan aan uw rechterzijde een grote garagedeur met groene pijl.
Als u het telefoonnummer 030-230 70 50 belt en aangeeft dat u bij de
garagedeur aan de Lange Jufferstraat staat, kunnen wij de deur voor u openen.
Routebeschrijving vanuit Amsterdam
• U neemt op de A2 de afslag Ring Utrecht Noord/Maarssen.
• Bij de stoplichten gaat u linksaf; Ring Utrecht volgen.
• De eerste rotonde neemt u voor de helft. U houdt de borden Ring Utrecht aan.
• Ook bij de tweede rotonde gaat u rechtdoor richting Ring Utrecht.
• Bij de derde rotonde gaat u naar rechts richting Tuindorp/Voordorp.
• U gaat rechtdoor en volgt de weg totdat u bij de volgende rotonde komt, ook
deze neemt u voor de helft (richting Centrum Oost).
• Bij de tweede stoplichten gaat u met de doorgaande weg mee linksaf de
Wittevrouwensingel op (langs het water).
• Vervolgens gaat u bij de stoplichten rechtsaf de brug over.
• Na de brug de eerste straat links.
• Meteen eerste rechts (daarna circa 100 meter doorrijden tot nummer 20).
• Uw treft dan aan uw rechterzijde een grote garagedeur met groene pijl. Als u het telefoonnummer 030-230 70 50 belt en aangeeft dat u
bij de garagedeur aan de Lange Jufferstraat staat kunnen wij de deur voor u openen.
Vanuit Amersfoort
• Al rijdend op de A28 houd u Utrecht Centrum, Rijnsweerd aan.
• Vervolgens rechtsaf richting Rijnsweerd/Wittevrouwen.
• Dan Wittevrouwen aanhouden tot aan de rotonde.
• U gaat de rotonde “De Berenkuil” driekwart rond (= 3e afslag Wittevrouwen) zodat u de Biltstraat in rijdt.
• U rijdt de Biltstraat helemaal uit en gaat aan het einde, bij de kruising met stoplichten, rechtdoor de brug over.
• Na de brug de eerste straat links.
• Meteen eerste rechts (daarna circa 100 meter doorrijden tot nummer 20).
• Uw treft dan aan uw rechterzijde een grote garagedeur met groene pijl. Als u het telefoonnummer 030-230 70 50 belt en aangeeft dat u
bij de garagedeur aan de Lange Jufferstraat staat kunnen wij de deur voor u openen.

Als u gebruik gaat maken van het openbaar vervoer
Vanaf Utrecht Centraal
• Loop naar CS centrumzijde.
• Neem dan een van de volgende bussen:
2, 5, 8, 28, 50, 51, 53, 55, 74, 77 of 251.
• Stap uit op bushalte Janskerkhof.
• Eenmaal aangekomen op Janskerkhof steek over en
ga naar rechts. Vervolg daarna de weg (Nobelstraat).
• Sla links af de Keizerstraat in tot u nummer 31 heeft
bereikt. Als u aanbelt zullen wij de deur voor u openen.

