Adres

Contact

Livit Utrecht
Franciscusdreef 38-A
3565 AC Utrecht

Telefoon 088 - 245 20 00
Email
klantenservice@livit.nl
Website www.livit.nl

Openbaar vervoer
Plan uw route via 9292.nl of bel 0900-9292
Neem de bus vanaf Utrecht CS Jaarbeursplein.
Bus 3 richting Overvecht.
Uitstappen bushalte Franciscusdreef
Looptijd 1 minuut
Ga de het stuk van de Franciscusdreef op dat parallel ligt aan de hoofdweg. Livit bevindt zich na 140
meter aan uw linkerzijde.
Andere opties
Vanaf Utrecht Overvecht treinstation kunt u bus 122 richting Nw-Loosdrecht via Westerbroek. U stapt
uit bij halte Klopvaart. Vanaf hier is het ongeveer 4 minuten lopen naar Livit.

Is deze routebeschrijving duidelijk genoeg? Mail uw feedback naar: klantenservice@livit.nl. Hartelijk dank.

Met de auto
Plan uw route via Google Maps
Vanuit Amersfoort

Ga de A28 op richting Utrecht. Volg de twee rechterrijstroken bij het knooppunt Rijnsweerd
om de borden A27 richting Hilversum/Amsterdam te volgen. Neem afslag 31-Maarssen/Ring
Utrecht. Vervolg uw weg naar de Einthovendreef/Ring Utrecht/N230. Volg de twee
rechterrijstroken om rechtsaf te slaan naar de Albert Schweitzerdreef/N230. Neem op de
rotonde de eerste afslag naar de Karl Marxdreef/N230. Neem op de rotonde de derde afslag
naar de Franciscusdreef. Sla bij het tweede verkeerslicht rechtsaf en sla meteen weer linksaf
om de parallelweg van de Franciscusdreef in te gaan. Livit bevindt zich na 400 meter aan uw
rechterzijde.
Vanuit Amsterdam

Ga de A2/S110 op richting Ring/Amersfoort. Houd links aan en ga de A2 op. Na ongeveer
25 kilometer volgt u de twee rechterrijstroken om afrit 6 t/m 8 te nemen naar de N230
richting Maarssen. Vervolg uw weg op de N230. Neem op de rotonde de eerste afslag naar
de Franciscusdreef. Sla bij het tweede verkeerslicht rechtsaf en sla meteen weer linksaf om
de parallelweg van de Franciscusdreef in te gaan. Livit bevindt zich na 400 meter aan uw
rechterzijde.
Parkeren
● In de directe omgeving
● Gratis
● Invalidenparkeerplaats aanwezig

Is deze routebeschrijving duidelijk genoeg? Mail uw feedback naar: klantenservice@livit.nl. Hartelijk dank.

