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Routebeschrijving openbaar en eigen vervoer naar:

ACHMEA APELDOORN
Laan van Malkenschoten 20
7333 NP Apeldoorn
Telefoon: 055 - 579 91 11

De Achmea vestiging aan de Laan van Malkenschoten bestaat uit
meerdere gebouwen. Centraal staat het Ontmoetingsgebouw.
Hier bevindt zich ook de receptie waar u zich kunt melden.

Bent u als externe bezoeker aangemeld en komt u met de auto?
Meldt u zich dan bij de slagboom van parkeerterrein P4.
Als bezoeker aangemelde medewerkers van Achmea kunnen parkeren op parkeerterrein P5.

Klik hier voor de locatie en routeplanner via Google maps

Routebeschrijving openbaar vervoer

Vanaf NS-busstation Apeldoorn
Neem buslijn 43 of 91 richting Arnhem. Stap uit bij bushalte Achmea'. Steek de weg over en loop de Laan van Malkenschoten op. De kantoren
van Achmea bevinden zich direct rechts. Een andere mogelijkheid is buslijn 14 richting Laan van Malkenschoten. Stap uit bij bushalte Laan van
Malkenschoten. De ingang naar de kantoren van Achmea bevindt zich bij de bushalte.
Vanuit centrum Apeldoorn
Neem buslijn 14 richting Arnhem. Stap uit bij bushalte ‘Laan van Malkenschoten’. De ingang naar de kantoren van Achmea bevindt zich bij de
bushalte.
Vanuit Arnhem
Neem buslijn 91 naar Apeldoorn. Stap uit bij bushalte ‘Laan van Malkenschoten’. Op het kruispunt rechtsaf en loop de Laan van Malkenschoten
in. De kantoren van Achmea bevinden zich direct rechts.

Voor actuele vertrek- en aankomsttijden raadpleeg www.9292.nl

Klik op de afbeelding voor weergave van de locatie in Google maps

http://maps.google.nl/maps?q=Laan+van+Malkenschoten+20&hl=nl&sll=52.212992,5.27937&sspn=4.699406,8.624268&t=h&hnear=Laan+van+Malkenschoten+20,+7333+NP+Apeldoorn+Zuid,+Apeldoorn,+Gelderland&z=16
http://9292.nl/#
https://www.google.nl/maps/place/Laan+van+Malkenschoten+20,+7333+NP+Apeldoorn/@52.1786308,5.9626411,562m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7b8fa7d0ffb8b:0x10b998bdb3cdb3f3!8m2!3d52.1786308!4d5.9648298?hl=nl


Routebeschrijving eigen vervoer

Vanuit richting Amersfoort
• Houdt op de A28, ter hoogte van knooppunt Hoevelaken, rechts aan richting A1 Apeldoorn.
• Neem afslag 19-Hoenderloo richting Apeldoorn en voeg in op Europaweg/N304.
• Ga na 2 km rechts af bij de Laan van Westenenk.
• Na 3 km bij de verkeerslichten rechtdoor, direct rechts bevindt zich de Achmea locatie aan de Laan van Malkenschoten in Apeldoorn

Vanuit richting Deventer
• Neem op de A1 Apeldoorn/Amsterdam afslag 20, Apeldoorn-Zuid richting Beekbergen.
• Aan het einde van de afslag links af slaan. Je bevindt je nu op de Kayersdijk.
• Na 700 meter links af slaan.Je bevindt je nu op Laan van Malkenschoten.
• Na 1,2 km bevindt de Achmea locatie zich aan de linkerzijde, vlak voor de kruising met verkeerslichten

Vanuit richting Zwolle
• Houd op de A50, ter hoogte van knooppunt Beekbergen, rechts aan richting Apeldoorn-Zuid/Amersfoort.
• Na 4 km, neem afslag 20 Apeldoorn-Zuid richting Beekbergen.
• Sla rechtsaf naar de Kayersdijk. Na 30 meter, sla rechtsaf om op de Kayersdijk te blijven.
• Na 1 km, aan het einde van de weg, linksaf slaan, je bevindt je nu op de Hansengraaf. Neem na 50 meter een flauwe bocht naar rechts om

op de Hansengraaf te blijven.
• Na 1 km, de bocht naar rechts volgen, je bevindt je nu op de Tullekensmolenweg.
• Na 2 km, bij de T-spiltsing rechts afslaan. Je bevindt je nu op de N788 Arnhemseweg.
• Na 2 km, bij de verkeerslichten rechts afslaan. De Achmea locatie bevindt zich direct rechts.

Vanuit richting Arnhem
• Neem op de A 50 afslag 22, Hoenderloo richting Beekbergen.
• Ga bij de verkeerslichten in Beekbergen rechtdoor.
• Na 2 km, bij de verkeerslichten rechts afslaan. De Achmea locatie bevindt zich direct rechts.

Vanuit richting Harderwijk (N302)
• Neem op de N302 afslag Apeldoorn/Deventer(A1).
• Neem afslag 19-Hoenderloo richting Apeldoorn en voeg in op Europaweg/N304.
• Ga na 2 km rechts af bij de Laan van Westenenk.
• Na 3 km bij de verkeerslichten rechtdoor, direct rechts bevindt zich de Achmea locatie aan de Laan van Malkenschoten in Apeldoorn.
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