Diabetesvereniging Nederland
Fokkerstraat 17
3833 LD Leusden
Tel.nr. : 033 - 463 05 66
Fax.nr. : 033 - 463 09 30
Hoe bereikt u het DVN bureau aan de Fokkerstraat 17 in Leusden?
Eigen vervoer:
De eenvoudigste manier om naar het DVN Bureau in Leusden te komen is via de
snelweg A 28, afslag 7 (Leusden).
- Volg na de afrit de borden richting Leusden
- Vanuit de richting Zwolle/Amsterdam: u gaat bij de 3e stoplichten linksaf richting
Stoutenburg en Achterveld.
Vanuit richting Utrecht: u gaat bij de 2e stoplichten linksaf richting Stoutenburg en
Achterveld
- U rijdt nu de Plesmanstraat in.
- Vervolgens neemt u de tweede straat links (bij de verkeerslichten). Dit is de
Fokkerstraat
Het DVN bureau vindt u na ongeveer 75 meter aan de linkerkant van de weg.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taxi
Op station Amersfoort heeft u vrije keuze in welke taxi u stapt. Het beste kunt u kiezen
voor een Keurmerk Taxi, herkenbaar aan de blauwe logostickers aan de zijkant van de
taxi. Voor Station Amersfoort vindt u de reguliere taxistandplaatsen.
NS Zonetaxi
NS Zonetaxi is het taxi-aanbod speciaal voor treinreizigers. De NS Zonetaxi rijdt in
Amersfoort. U reist gemakkelijk én snel van en naar het station tegen een aantrekkelijk
vast tarief per zone. U boekt de NS Zonetaxi eenvoudig online waarbij de ritprijs direct
inzichtelijk is. Bovendien betaalt u pas achteraf via automatische incasso.
De ritten worden uitgevoerd door lokale taxiondernemers die garant staan voor kwaliteit.
U kunt nog drie personen meenemen per rit; de taxi wordt niet gedeeld met anderen.

Op Station Amersfoort bevindt de NS Zonetaxi Zuil zich tegenover de reguliere
taxistandplaatsen aan de andere kant van de busbaan.
Voor aanmelden en meer informatie:
http://www.ns.nl/reizigers/producten/van-deur-tot-deur/ns-zonetaxi.html
Met het openbaar vervoer van en naar Amersfoort, Syntus Stadsbus 17:
U neemt de trein naar Amersfoort.
Vanaf Centraal Station kunt u ofwel de NS zonetaxi nemen naar ons adres, ofwel met
Stadbus 17 naar het bedrijventerrein De Horst in Leusden. Met de bus moet u uitstappen
bij “halte bedrijventerrein de Horst”.
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Ga in noordelijke richting op de Flankement naar de Plesmanstraat
Sla linksaf naar de Plesmanstraat
Sla rechtsaf naar de Fokkerstraat
Sla linksaf om op de Fokkerstraat te blijven

