
Inview Locatie : Stadsring 140 te Amersfoort 

Auto : (Uit de richting Amsterdam) 

• A1 richting Amersfoort 

• Afrit 12 Amersfoort/Bunschoten-Spakenburg 

• Einde van de afrit linksaf 

• N199 volgen 

• Bij de tweede verkeerslichten na het viaduct linksaf 

• Volg de borden P-Centrum 

• Bij het stoplicht (hoek Stadhuis) gaat u linksaf (Molenstraat), daarna ziet u aan uw 

rechterhand de parkeergarage Sint Jorisplein. 

• U gaat met de roltrappen naar boven en komt op het St. Jorisplein, u loopt links het 
straatje in (bij het Kruidvat). Aan het einde gaat u linksaf en loopt alsmaar rechtdoor 
vervolgens ziet u Inview aan uw linker zijde (boven FF Mobile, ingang zit aan de 
zijkant aan de Stadsring). 
 

 

 

 

 

 

 



Auto :  (Uit de richting Apeldoorn/Zwolle/Utrecht) 

• Op de A28 neemt u afslag 8 richting Amersfoort. 

• Sla linksaf bij Hogeweg 

• Weg vervolgen naar de Stadsring 

• Sla rechtsaf bij de Molenstraat 

• Vervolgens ziet u de parkeergarage St. Joris plein aan uw rechterzijde 

• U gaat met de roltrappen naar boven en komt op het St. Jorisplein, u loopt links het 
straatje in (bij het Kruidvat). Aan het einde gaat u linksaf en loopt alsmaar rechtdoor 
vervolgens ziet u Inview aan uw linker zijde (boven FF Mobile, ingang zit aan de 
zijkant aan de Stadsring). 

 

 

 

Vanaf Station Amersfoort : bus 

• U loopt vanaf station Amersfoort aan de voorkant naar buiten (richting de bussen). 

• U heeft dan rechts van u het gedeelte waar de bussen staan . 

• U kunt daar bus 1, 2, 3, 4, 74, 76 nemen 

• Vervolgen stapt u uit bij de halte Stadshuis 

• Vanaf daar steekt u bij het stoplicht over, u ziet dan Sting, Kruidvat, SNS recht voor u. 
na het oversteken slaat u rechtsaf. 

• U loopt alsmaar rechtdoor vervolgens ziet u Inview aan uw linker zijde (boven FF 
Mobile, ingang zit aan de zijkant aan de Stadsring). 

 
 
 
 
 



 
 

Vanaf Station Amersfoort :  Te voet 

• Vertrek in oostelijke richting op de Stationsplein 

• Flauwe bocht naar links om op de Stationsplein te blijven 

• Weg vervolgen naar de Stationsstraat 

• Sla rechtsaf bij de Snouckaertlaan 

• Sla linksaf bij de Utrechtseweg 

• Steek over bij de stoplichten (winkelstraat, Utrechtsestraat) 

• Inview zit in het pand links op de hoek (kleur zalmroze, boven FF Mobile), de ingang 

bevindt zich link op de Stadsring 

 

 


