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BEZOEKADRES

Displayweg 1, 3821 BT Amersfoort 

(033) 450 77 50

MET DE TREIN

Het kantoorpand van Vereniging Eigen Huis ligt op 

loopafstand (ongeveer 10 minuten) van het station 

Amersfoort-Schothorst. Vanaf het perron neemt u 

de trap naar beneden. Onderaan de trap linksaf. Via 

het Inputplein bereikt u de Computerweg. Deze volgt 

u. Voorbij de verkeerslichten ligt het kantoor aan uw 

rechterhand (Displayweg 1).

MET DE AUTO

Vanuit richting Utrecht A28

• A28 afslag 8 richting Amersfoort

• Houd links aan bij de splitsing

• Ga bij de verkeerslichten linksaf

• Onder viaduct door verkeerslichten rechtsaf 

Outputweg

• 2e weg rechtsaf Computerweg en vervolgens 1e 

weg rechtsaf Displayweg 

Vanuit richting Apeldoorn A1

A1 afslag 13 Amersfoort-Noord

Houd links aan en ga bij de verkeerslichten links, volg de 

borden Amersfoort-Noord

Bij de verkeerslichten rechtsaf Rondweg Oost op

Ná het spoorwegviaduct 1e weg linksaf Computerweg

1e weg rechtsaf Displayweg

Vanuit richting Zwolle A28

• A28 richting Utrecht

• Voeg in op de A1 richting Amersfoort-Noord/

Hilversum/Amsterdam

• A1 afslag 13 Amersfoort-Noord

• Houd links aan en ga bij de verkeerslichten links, 

volg de borden Amersfoort-Noord

• Bij de verkeerslichten rechtsaf Rondweg Oost op

• Ná het spoorwegviaduct 1e weg linksaf 

Computerweg

• 1e weg rechtsaf Displayweg

Vanuit richting Amsterdam A1

• A1 afslag 13 Amersfoort-Noord

• Bij de verkeerslichten linksaf Rondweg Oost volgen

• Na spoorwegviaduct 1e weg linksaf Computerweg

• 1e weg rechtsaf Displayweg

Bekijk hier de locatie op Google Maps

PARKEREN

Vereniging Eigen Huis beschikt over een parkeergarage 

waar bezoekers gratis kunnen parkeren. De garage 

bevindt zich aan de Displayweg 3 voorbij ons pand aan 

de linker kant. U dient de parkeergarage naar beneden in 

te rijden en daar kunt u parkeren. Let op! De inrijhoogte 

van onze parkeergarage is beperkt tot 1.80 meter. 

Mocht uw voertuig hoger zijn dan 1.80 meter dan kunt 

u, op verzoek bij de receptie, aan de zijkant van ons 

kantoor parkeren op de “groen strook”. Voor elektrische 

voertuigen zijn er in de parkeergarage voldoende 

laadmogelijkheden beschikbaar.

Helaas is het niet mogelijk om een parkeerplaats voor u te 

garanderen. Aan de Displayweg zelf is een parkeerverbod 

van kracht. In het geval de parkeergarage vol is kunt u 

het beste een openbare parkeerplaats zoeken aan de 

Computerweg.

Voor mindervaliden zijn er, op verzoek bij de 

receptie, direct voor de ingang van ons kantoor twee 

parkeerplaatsen beschikbaar.

https://www.google.nl/maps/place/Displayweg+1,+3821+BT+Amersfoort/@52.1761504,5.4111399,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c646f4f618d159:0x7f8b72d0972486a!8m2!3d52.1761471!4d5.4133286

