Move professionals Routebeschrijving met het openbaar vervoer
Adres: Christiaan Krammlaan 2, 3571 AX Utrecht (gebouw ‘Krammstate’)
Move professionals is gevestigd aan de rand van Utrecht op 3 minuten lopen van station
Utrecht Overvecht en goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Er is gratis
parkeergelegenheid op ons eigen terrein. Ons kantoor is gevestigd op de begane grond in de
linkervleugel van het gebouw ‘Krammstate’. In de centrale hal vindt u aan de linkerzijde van
de deur van de linkervleugel het bellentableau om aan te melden.
Met de trein
Uit de richting Utrecht Centraal Station (ongeveer 200 meter, +/- 3 minuten lopen).
Acht keer per uur vertrekt vanaf spoor 1, 2 of 3 een trein naar Utrecht - Overvecht
(stoptreinen richting Hilversum, Amersfoort en Baarn). Verlaat station Utrecht Overvecht
aan de kant van de Albrecht Thaerlaan en volg het spoor terug in de richting van Utrecht
Centraal (in de richting van de Tripkade). Steek via de loopbrug langs het spoor de tunnel
met autoweg over en sla aan het einde van de loopbrug linksaf richting de Tripkade. De
Christiaan Krammlaan is dan de eerste straat rechts. Na 50 meter vindt u aan de rechterkant
kantoorgebouw de Krammstate.
Vanaf Hilversum, Amersfoort en Baarn (ongeveer 200 meter, +/- 3 minuten lopen).
Er vertrekken stoptreinen vanuit Hilversum, Amersfoort en Baarn naar Utrecht Centraal.
Deze stoppen allemaal op station Utrecht Overvecht. Verlaat station Utrecht Overvecht aan
de kant van de Albrecht Thaerlaan en volg het spoor terug in de richting van Utrecht
Centraal (in de richting van de Tripkade). Steek via de loopbrug langs het spoor de tunnel
met autoweg over en sla aan het einde van de loopbrug linksaf richting de Tripkade. De
Christiaan Krammlaan is de eerste straat rechts. Na 50 meter vindt u aan de rechterkant
kantoorgebouw ‘Krammstate’.
Met de bus
Komende vanuit Utrecht CS (buslijn 1), Lunetten (buslijn 10), de Uithof (buislijn 30); u
stapt uit bij de halte Tripkade. De weg oversteken, dan de Christiaan Krammlaan in. Na 50
meter vindt u aan de rechterkant gebouw ‘Krammstate’. Ons kantoor bevindt zich op de
begane grond in de linkervleugel van ‘Krammstate’
Komende vanuit Oog & Al (buslijn 1, richting Lunetten), Overvecht (buslijn 30 richting de
Uithof), uitstappen bij halte Tripkade. De weg oversteken, dan de Christiaan Krammlaan in.
Na 50 meter vindt u aan de rechterkant gebouw ‘Krammstate’. Ons kantoor bevindt zich op
de begane grond in de linkervleugel van ‘Krammstate’.

