ROUTEBESCHRIJVING
A. Ik heb een afspraak op het hoofdkantoor.

B. Ik heb een afspraak bij A-ware Packaging.

(Catharijne 1, Almere)

(Witte Vrouwen 2-4, Almere)

-

Bij aankomst op Catharijne 1 neemt u de eerste (1) ingang rechts (bij het bord).
Meld u bij de slagboom.
Parkeer onder het hoofdkantoor.
Meld u bij de ingang (2).

-

Bij aankomst op Catharijne 1 neemt u de eerste (1) ingang rechts (bij het bord).
Meld u bij de slagboom.
Rij onder het hoofdkantoor door en parkeer op de open parkeerplaats achter het
hoofdkantoor.
Bij de toren van het gebouw Wittevrouwen is de ingang (2).
Bovenaan de trap kunt u zich inschrijven en wordt u opgehaald.

Ingang A-ware Packaging

2.

2.
1.
1.
C. Ik ben vrachtwagenchauffeur en wil mij melden bij de
chauffeursingang.
-

Rij langs het hoofdkantoor (1) en volg de bocht naar links (2).
Neem de eerste ingang naar rechts (ingang vrachtwagens, 3).
Meld u bij de intercom.
Parkeer op de parkeerplaats bij de chauffeursingang (4). Daar is de ingang van het
gebouw.

Ingang vrachtwagens

3.

Chauffeursingang

4.
2.
1.

D. Ik ben koerier en kom een pakketje of brief bezorgen.
-

Komt u een pakketje of brief bezorgen voor Catharijne 1, Almere? Zie
routebeschrijving A.
Komt u een pakketje of brief bezorgen voor Witte Vrouwen 2-4, Almere? Deze mag u
afleveren bij de chauffeursbalie. Zie routebeschrijving C.

ROUTEBESCHRIJVING
VANUIT UTRECHT:

VANUIT HEERENVEEN:

Volg de A27 richting Hilversum/Amsterdam

Volg de A6 richting Amsterdam

Neem op de A27 afslag 36 richting Almere Haven

Neem afslag 36 richting Almere Haven – Nijkerk

Sla linksaf naar de Gooiseweg/N305

Sla links af naar de Waterlandseweg/N305 richting Almere Stad – Almere Haven

Sla na 800 meter links afslaan naar Nederstichtselaan (industrieterrein Stichtse Kant)

Sla na ±500 meter links af naar de Nederstichtselaan (industrieterrein Stichtsekant)

Na ±500 meter rechts afslaan naar Catharijne

Sla na ±500 meter rechts af naar Catharijne

Volg de weg naar rechts

Volg de weg naar rechts naar Catharijne

Na 170 meter vindt u de bestemming rechts (Catharijne 1 1358 CC Almere NL)

Na 170 m vindt u de bestemming rechts (Catharijne 1 1358 CC Almere NL)

• Voor het hoofdkantoor en kantoor A-ware Packaging volgt u de borden kantoor en meldt u zich
bij de slagboom.

• Voor het hoofdkantoor en kantoor A-ware Packaging volgt u de borden kantoor en meldt u zich
bij de slagboom.

• Voor de chauffeursbalie, expeditie en technische dienst kunt u de borden EXPEDITIE volgen.

• Voor de chauffeursbalie, expeditie en technische dienst kunt u de borden EXPEDITIE volgen.

VANUIT AMSTERDAM:
Volg de A10 richting Diemen/ Zaanstad Hengelo S113
Op de Ringweg-Oost/A10 E35 op knooppunt Watergraafsmeer (13) wisselen naar de A1 E231 richting Groningen – Almere - Hengelo
Volg na ±10 km de twee rechter rijstroken op knooppunt Muiderberg richting A6 Lelystad Almere
Neem na +- 12 km afslag 5 richting Almere Stad/Zeewolde
Sla rechtsaf naar N305 (Almere Hout – Utrecht – Hilversum – Zeewolde)
Na ±6,5 km rechts afslaan naar de Nederstichtselaan (industrieterrein Stichtsekant)
Sla na ±500 meter rechts af naar Catharijne
Volg de weg naar rechts
Na 170 meter vindt u de bestemming rechts (Catharijne 1 1358 CC Almere NL)
• Voor het hoofdkantoor en kantoor A-ware Packaging volgt u de borden kantoor en meldt u zich bij de slagboom.
• Voor de chauffeursbalie, expeditie en tehnische dienst kunt u de borden EXPEDITIE volgen.

