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HellermannTyton B.V.  
Kantoorgebouw Eemhave  
Vanadiumweg 11-c 
3812 PX AMERSFOORT 
tel. +31 (033) 460 06 90 
mail info@HellermannTyton.nl 
GPS-coördinaten: 52.171180N, 5.360587E 

 

• vanuit Amsterdam (A1) 
Neem afrit 12 (Amersfoort / Bunschoten / Dierenpark), aan het einde van de afrit op de rotonde 
links de N199 volgen richting Amersfoort. Blijf deze weg volgen (via twee rotondes en 2 
kruisingen) en sla direct na het passeren van de brug over de Eem rechtsaf (Nijverheidsweg-
Noord). Neem vervolgens de eerste straat rechts (Argonweg) en daarna opnieuw de eerste straat 
rechts (Vanadiumweg). Deze weg volgen, buigt links voor het viaduct, de entree bevindt zich aan 
het einde aan de linker hand. 
 
• vanuit Apeldoorn (A1) 
Neem afrit 12 (Amersfoort / Bunschoten / Dierenpark), aan het einde van de afrit op de rotonde 
links (¾) de N199 volgen richting Amersfoort. Blijf deze weg volgen (via drie rotondes en 2 
kruisingen) en sla direct na het passeren van de brug over de Eem rechtsaf (Nijverheidsweg-
Noord). Neem vervolgens de eerste straat rechts (Argonweg) en daarna opnieuw de eerste straat 
rechts (Vanadiumweg). Deze weg volgen, buigt links voor het viaduct, de entree bevindt zich aan 
het einde aan de linker hand. 
 
• vanuit Zwolle (A28) 
Ga op het knooppunt Hoevelaken de A1 op richting Amsterdam / Hilversum. Volg nu de route 
vanuit Apeldoorn. 
 
• vanuit Utrecht (A28) 
Neem afrit 5 (Maarn / Amersfoort-Zuid / Dierenpark), aan het einde van de afrit bij het verkeerslicht 
links. Na enkele honderden meters de borden Dierenpark / Ind. Terrein De Isselt volgen. Deze weg 
voert u via de Stichtse Rotonde langs Dierenpark Amersfoort. Na het passeren van het Dierenpark 
op de T-splitsing bij verkeerslichten rechtsaf. Bij het tweede verkeerslicht (t.h.v. Intratuin / Praxis) 
linksaf. Bij de volgende verkeerslichten linksaf (Nijverheidsweg-Noord). Neem vervolgens de eerste 
straat rechts (Argonweg) en daarna opnieuw de eerste straat rechts (Vanadiumweg). Deze weg 
volgen, buigt links voor het viaduct, de entree bevindt zich aan het einde aan de linker hand. 
 
• entree 
Het kantoor van HellermannTyton bevindt zich op de eerste verdieping. In de tochtsluis bevindt 
zich een bellenbord, aan de rechterzijde van het paneel met brievenbussen. Meldt u zich door op 
de bel te drukken, vervolgens wordt de schuifdeur én de deur op de eerste verdieping voor u 
geopend. 
 
 
 
Welkom! 

 


