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Parkeren:

Pythagoraslaan 101, Utrecht gebouw de Pyth

Je kunt bij ons achter het pand parkeren. Je rijdt 
aan de linkerkant van het pand onder de slagboom 

door. 

Als jij van tevoren je kenteken aan ons doorgeeft, 
kunnen wij je aanmelden bij de slagboom, die dan 

automatisch voor je opengaat. 

Vooraf niet als bezoeker aangemeld?

Ben je nog niet als bezoeker aangemeld, dan kunt 
je bij de slagboom aanbellen. Op het scherm bij de 
slagboom kun je door te swipen het juiste bedrijf 

kiezen, de receptie doet dan de slagboom dan voor 
je open. 

(Mocht je zijn binnengekomen door zelf een 
parkeerkaart getrokken te hebben, dan hebben wij 

voor jou een uitrijkaart beschikbaar.) 

Aanmelden:

Mocht de draaideur dicht zijn, dan kun je via de 
intercom aanbellen (die bevindt zich naast het grote 
bord waarop alle bedrijven vermeld staan). Je drukt 

eerst op het knopje select en dan op het knopje 
verder tot je bij het juiste bedrijf uitkomt, en vervol-

gens druk je nog een keer op select. Zo wordt de 
receptie gebeld, die voor jou de loopdeur opent. 

Eenmaal binnen ga je met de lift naar de 
13e verdieping. 

 
Op de 13e verdieping staat de Bring Me-zuil. Hier 

kan jij jouw QR-code scannen. Degene met wie je 
een afspraak hebt krijgt dan een notificatie en zal je 
komen ophalen. Tot die tijd kun je genieten van het 

schitterende uitzicht over Utrecht! 
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Hier kan jij inrijden 
voor parkeren



Je bezoekt ons hoofdkantoor via OV?

Openbaar vervoer:
 

Pythagoraslaan 101, Utrecht gebouw de Pyth:

Station Utrecht Centraal, Bushalte CS Centrumzijde 
Bus-/tramhalte CS Centrumzijde, Utrecht.   Neem de 

U-link 28. (richting De Uithof P+R via Rijnsweerd). 
Uitstappen bij Bushalte Rijnsweerd Noord, Utrecht. 

Vanaf de bushalte is het 1 minuut lopen naar de 
Pythagoraslaan 101.

Aanmelden:

Mocht de draaideur dicht zijn dan kan je aanbellen 
via de intercom (bevind zich naast het grote bord 

waarop alle bedrijven staan vermeld). 
Je drukt eerst op het knopje select en dan het 

knopje verder totdat je bij het juiste bedrijf uitkomt, 
vervolgens nogmaals select. De receptie wordt dan 

gebeld en opent voor jou de loopdeur. Eenmaal 
binnen ga je met de lift naar de 13e verdieping.

 
Op de 13e verdieping staat de Bring Me-zuil. Hier 

kan jij jouw QR-code scannen. Degene met wie je 
een afspraak hebt krijgt dan een notificatie en zal je 
komen ophalen. Tot die tijd kun je genieten van het 

schitterende uitzicht over Utrecht!

Meldt je op de 13e etage



Mocht je toch op de 6e of 12e 
verdieping uitstappen?

Dan helpt onze virtuele gastheer of –vrouw je verder op weg. 
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 *druk op de 
groene knop ;)
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