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Komend vanaf de A28 Amersfoort 
Neem afslag 18 Zwolle Zuid 
Neem aan het einde van de afrit de rijbaan richting Zwolle Zuid/Hasselt/Almelo/Ring Zwolle(Noord) 
N331 
Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Westenholteralle/ N331 
Volg de rechterrijstrook om rechtsaf te slaan naar de Blaloweg 
Sla rechtsaf naar de Grote Voort 
Na 60 meter slaat u rechtsaf, het gebouw zit na 20 meter aan uw rechterhand.  
 
Komend vanaf de A28 Assen 
Neem afslag 18 Zwolle Zuid 
Houd rechts aan bij de splitsing, volg de borden voor Ring noord/N331/Hasselt/ Genemuiden en 
voeg in op de Westenholterallee/ de N331. 
Volg de rechterrijstrook om rechtsaf te slaan naar de Blaloweg 
Sla rechtsaf naar de Grote Voort 
Na 60 meter slaat u rechtsaf, het gebouw zit na 20 meter aan uw rechterhand.  
 
Komend vanaf de N35 Dalfsen / Nijverdal / Almelo 
U rijdt op de N35 richting Zwolle 
Na binnenkomst in Zwolle volgt u de 2 linkerrijstroken om linsaf te slaan naar de Oldeneelallee 
Na 1.3 km volgt u de 2 rechterrijstroken om rechtsaf te slaan naar de Ijsselallee/ N337 
Na 4.4 km neem op de rotonde de 2e afslag naar de Westenholterallee/N331 
Volg de rechterrijstrook om rechtsaf te slaan naar de Blaloweg 
Sla rechtsaf naar de Grote Voort 
Na 60 meter slaat u rechtsaf, het gebouw zit na 20 meter aan uw rechterhand.  
 
Komend met het openbaar vervoer 
Bushalte Voorsterpoort is op vier minuten loopafstand van het kantoorpand. Onder andere de 
buslijn 202 komt hier langs.  
 
Parkeren  
Voor het pand bevinden zich onze betaalde parkeerplaatsen, u kunt zich melden door op de knop 
van Regus te drukken. 1 van onze receptionistes staat u te woord en zal u toegang geven tot de 
parkeerplaats. Vermeld dat u komt voor Grandjean advocatuur & mediation.  
Gratis parkeren kan bij de nabij gelegen woonboulevard. 
 
Entree  
De entree bevindt zich aan de voorzijde van het pand. Als u de sluis binnenloopt opent u de glazen 
rechterdeur. U hoeft zich dus niet te melden bij de receptie van Engie. Met de lift kunt u naar de 
derde etage, hier bevindt zich de receptie van Grandjean advocatuur & mediation. Onze 
receptioniste helpt u verder.  
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