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Vanaf de A12: Utrecht-Arnhem
Neem na afrit 20 ‘Driebergen-Zeist’ de N225 richting Zeist. 
Na ± 3 km, voor de stoplichten, staat het pand van Advanced 
Programs aan de linkerkant. U mag hier voor de stoplichten linksaf 
de Lageweg inslaan, u gaat tussen de twee witte gebouwen door. 
U bent nu aangekomen bij Advanced Programs. Direct naast het 
pand of op de parkeerplaats achter het pand, die voorzien is van 
een slagboom en intercom, kunt u parkeren. De achterste vier 
plaatsen aan de rechterkant en de achterste vier aan de linkerkant 
zijn gereserveerd voor Advanced Programs. Wanneer deze plaatsen 
bezet zijn verwijzen wij u graag door naar parkeergarage Figi. Voor 
de parkeergarage kunt u bij de stoplichten rechtsaf slaan, daarna 
ziet u de ingang van parkeergarage Figi aan de linkerkant.

Vanuit Utrecht [A28 respectievelijk N237]
Neem bij De Bilt de afslag naar de Utrechtseweg richting Zeist. 
Na ± 5 km, ter hoogte van het politiebureau en voorbij de Oude Kerk 
wordt de weg eenrichtingsverkeer. Ga bij de eerste verkeerslichten 
naar rechts en na de stoplichten meteen weer naar rechts de 
Lageweg in. U bent nu aangekomen bij Advanced Programs. Direct 
naast het pand of op de parkeerplaats achter het pand die voorzien 
is van een slagboom en intercom, kunt u parkeren. De achterste vier 
plaatsen aan de rechterkant en de achterste vier aan de linkerkant 
zijn gereserveerd voor Advanced Programs. Wanneer deze plaatsen 
bezet zijn verwijzen wij u graag door naar parkeergarage Figi. Voor 
de parkeergarage kunt u bij de stoplichten rechtdoor. Daarna ziet u 
de ingang van parkeergarage Figi aan de linkerkant.

Vanuit Amersfoort [A28]
Neem afrit 3 ‘Den Dolder/Zeist-Oost’, richting Zeist. Ga bij de 
rotonde aan het einde van de afslag rechtsaf de Krakelingweg 
op. Bij de stoplichten gaat u rechtdoor. Na een paar kilometer 
neemt u de eerste afslag op de rotonde. U bevindt zich dan op de 
Woudenbergseweg. Bij het tweede stoplicht (na een aantal km)  
gaat u linksaf en rijdt u de Driebergseweg op. Na de stoplichten 
slaat u meteen rechtsaf de Lageweg in. U bent nu aangekomen bij 
Advanced Programs. Direct naast het pand of op de parkeerplaats 
achter het pand, die voorzien is van een slagboom en intercom, 
kunt u parkeren. De achterste vier plaatsen aan de rechterkant en 
de achterste vier aan de linkerkant zijn gereserveerd voor Advanced 
Programs. Wanneer deze plaatsen bezet zijn verwijzen wij u graag 
door naar parkeergarage Figi. Voor parkeergarage Figi dient u voor 
de stoplichten rechtsaf te slaan.

Van parkeergarage Figi naar Advanced Programs
Loop de parkeergarage uit en sla rechtsaf, dan komt u op de 
Laan van Beek en Royen. Bij de stoplichten slaat u linksaf, daarna 
loopt u langs het pand Kosmos. Naast Kosmos is het pand van 
Advanced Programs. Via het grindpad komt u bij de ingang. Daar 
verwelkomen wij u graag met een kopje koffie. 
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