WELCOME TO OUR OFFICE
Sodexo
De Corridor 3
3621 ZA BREUKELEN
Tel.: +31 (0)88 496 20 00

Met de auto:
Vanuit Amsterdam
Volg de A2 richting Utrecht. Neem op de A2 afrit 5 richting
Breukelen. Neem de derde afslag bij de eerste rotonde. Neem bij de
tweede rotonde de eerste afslag richting Breukelerwaard. U bevindt
zich nu op De Corridor. Blijf deze weg ca. 300 meter volgen, het
Sodexo kantoor bevindt zich aan de linkerzijde. 50 meter na het
pand rijdt u links de toegangsweg in.
Vanuit Utrecht
Volg de A2 richting Amsterdam. Neem op de A2 afrit 5 richting
Breukelen. Neem de tweede afslag op de rotonde richting
Breukelerwaard. U bevindt zich nu op De Corridor. Blijf deze weg
ca. 300 meter volgen, het Sodexo kantoor bevindt zich aan de
linkerzijde. 50 meter na het pand rijdt u links de toegangsweg in.
Met het openbaar vervoer:
Wanneer u gebruik maakt van het
openbaar vervoer, adviseren we u contact
op te nemen met OV Reisinformatie op
nummer 0900- 9292 of www.9292.nl. Het
NS station Breukelen is op 5 minuten
loopafstand van het Sodexo kantoor.

By car:
From Amsterdam
Follow the A2 towards Utrecht. Take on the A2 exit number 5
direction Breukelen. Take the third exit at the first roundabout. At
the second roundabout take the first exit direction Breukelerwaard.
You are now on De Corridor . Follow this road for 300 meters, until
you see the Sodexo office on your left side. 50 meters from the
property turn left.
From Utrecht
Follow the A2 towards Amsterdam. Take on the A2 exit number 5
direction Breukelen. Take the second exit on the roundabout,
direction Breukelerwaard. You are now on De Corridor. Follow this
road for 300 meters, until you see the Sodexo office on your left
side. 50 meters from the property turn left.
By public transport:
The Sodexo Office is nearby the train station Breukelen (5 minute
walk). You can find your actual travel information at www.9292.nl.

