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Auto

De ingang van het kantoor van B&C Melissen advocaten en
Pronk advocatuur is aan het einde van het pad rechts.

U kunt op ons terrein gratis parkeren. Mocht er in een zeldzaam geval toch geen
parkeergelegenheid op ons terrein zijn, dan kunt u betaald parkeren in de straat of in de
parkeergarage Marktplein, ingang aan de Deventerstraat 22A.
Uit het noorden (vanaf Zwolle): Neem vanaf de A50 afrit 25 Apeldoorn-Noord. Volg de
Oost-Veluweweg richting Apeldoorn. Ga rechtdoor op Kanaal-Noord. Dit wordt een
eenrichtingsweg direct langs het kanaal. Blijf de weg volgen tot aan het verkeerslicht met de
Deventerstraat. Sla hier rechtsaf. Rijd rechtdoor, sla bij het tweede verkeerslicht rechtsaf, de
Regentesselaan op.
Uit het oosten (vanaf Deventer): Neem vanaf de A1 afrit 41 Voorst. Sla rechtsaf op de
N345 richting Apeldoorn. Blijf de weg volgen tot aan het verkeerslicht met de
Regentesselaan. Sla hier rechtsaf.
Uit het zuiden (vanaf Arnhem): Neem vanaf de A50 afrit 24 Apeldoorn. Sla rechtsaf op
de N345. Blijf de weg volgen tot aan het verkeerslicht met de Regentesselaan. Sla hier
rechtsaf.
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering
wordt uitbetaald.
Stichting Beheer Derdengelden B&C advocaten, NL69 RABO 0393176770.
B&C Melissen advocaten: KvK 08209090. Bank: NL77RABO0144486474. BTW-id: NL006482326B01
Pronk advocatuur: KvK 73383430. Bank: NL62ABNA0837733251. BTW-id: NL001848036B48
Binnen B&C Melissen advocaten voeren mrs. Pronk en Scholten de praktijk uit voor rekening en risico van mr. Pronk.

Uit het westen (vanaf Amersfoort): Neem vanaf de A1 afrit 18 Kootwijk. Sla rechtsaf op
de N302. Sla bij de rotonde rechtsaf op de N344 (Amersfoortseweg) richting Apeldoorn. Blijf
de weg volgen. Ga ter hoogte van Paleis het Loo rechtdoor op het kruispunt (de weg buigt in
een flauwe bocht naar rechts.) Sla direct na de kerk linksaf. Sla aan het einde van de straat
linksaf naar de Deventerstraat. Sla bij het verkeerslicht weer linksaf op de Regentesselaan.

Trein of bus
Neem de trein naar station Apeldoorn. Vanaf daar is het via de Stationsstraat 900 meter
(ongeveer 13 minuten) lopen naar ons kantoor. Vanaf Arnhem is de bus mogelijk een betere
reisoptie.
U kunt vanaf het station ook met de bus, en dan uitstappen bij de eerstvolgende halte
(Marktplein). Bussen die deze route volgen, zijn: Lijn 2 naar Zuidbroek, Lijn 8 naar
Zuidbroek, Lijn 14 naar Kerschoten, Lijn 15 naar Twello, Lijn 102 naar Amersfoort, Lijn 103
naar Barneveld, Lijn 202 naar Zwolle, Lijn 202 naar Epe, Lijn 512 naar Berg en Bos.
Voor meer informatie: www.9292.nl

Fiets
Dat is vaak de beste optie! Er is genoeg plaats voor fietsen aan de kant van de hoofdingang.

Scootmobiel
Ons kantoor bevindt zich in een monumentaal pand. Daardoor is er bij iedere ingang een
trede. U kunt een scootmobiel het best parkeren net voorbij de hoofdingang. Kunt u niet
zelfstandig naar binnen? Overleg dan even, bij voorkeur van tevoren, wij helpen u graag om
binnen te komen.
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