Routebeschrijving
Hello! Planner
Bisonspoor 3002 - B504 (Toren Berlin)
3605 LT Maarssen
+31 (0)85 0 212 900 | www.helloplanner.nl
Wij zijn gevestigd in kantoortoren ‘Berlin’ in BISON Shopping Center. Momenteel zijn er
bouwwerkzaamheden in en rond het BISON Shopping Center. Houd hier rekening mee!
Voor gratis parkeren kunt u het beste het volgende adres aangeven in uw navigatie: Bisonspoor 236,
Maarssen (=zwembad Safari). Locatie op Google Maps: https://goo.gl/maps/y5grrm6iBMcNL1TF8.

Route vanaf de A2
• Neem afslag 6, volg de borden Maarssen/N230 en voeg in op N230. Neem afslag Maarssenbroek en
sla onderaan bij de stoplichten linksaf. Volg de borden voor Het Kwadrant/Bisonspoor en blijf de weg
volgen. Na 4 stoplichten gaat de Ruimteweg over in de Safariweg, u blijft rechtdoor rijden.
• Ter hoogte van het politiebureau volgt een bocht naar rechts richting Maarssen CS. Volg de rondweg
tot na het station en sla na de benzinepomp (Tango) linksaf richting Bisonspoor. U kunt bij het 3 e
hofje aan de rechterzijde op de grote parkeerplaats (gratis) parkeren.

• U kunt het winkelcentrum betreden aan de overzijde van de rondweg, de ingang zit aan uw
linkerzijde. U loopt de gang in en gaat vervolgens bij de HEMA rechtsaf. Loop de gang door en ter
hoogte van winkel Maddox Jeans (aan uw linkerzijde) gaat u rechtsaf. Volg de bewegwijzering
‘Offices Berlin’.
• U loopt nu tot het bordje ‘Berlin’ en gaat hier naar binnen. Via de intercom kunt u aanbellen bij
‘Hello! Planner Opl’. Bij geen gehoor graag kiezen voor ‘Hello! Planner kant’. Ga met de lift naar de
5e verdieping voor de opleidingsruimte. Voor vragen kunt u ook terecht op ons kantoor op de 4e
verdieping.

Openbaar Vervoer
Hello! Planner is per trein/OV prima bereikbaar. U loopt vanuit het perron van station Maarssen
naar boven en gaat vervolgens richting het ‘Voorplein’.

Loop vanuit het station rechtdoor richting de ingang van het winkelcentrum, met de Albert Heijn
aan uw rechterzijde. De ingang bevindt zich aan uw rechterkant.

U loopt de gang in (langs de Albert Heijn) en
gaat vervolgens bij de kaasboer de eerste
links. U loopt nu tot het bordje ‘Berlin’ en gaat
hier naar binnen. Via de intercom kunt u
aanbellen bij ‘Hello! Planner Opl’. Bij geen
gehoor graag kiezen voor ‘Hello! Planner kant’.
Ga met de lift naar de cursusruimte op de
5e verdieping. Voor vragen kunt u ook terecht
op ons kantoor op de 4e verdieping.

