
Bezoek je onze locatie?
Wij organiseren regelmatig opleidingen en cursussen op ons hoofdkantoor.
Om er voor te zorgen dat je ons ook snel kunt vinden, ontvang je dit kaartje met meer 
informatie over onze locatie.

De campus
Ons kantoor bevindt zich op een afgesloten campus met 5 verschillende gebouwen, 
genummerd van 100 tot en met 500. Deze nummers staan op de zijkant van de gebouwen 
vermeld (wel even omhoog kijken     ). Het kantoor van Letsel Opleidingen zit in gebouw 500.

Van de campus naar ons kantoor
Kom je met het openbaar vervoer, dan ben je uitgestapt bij de halte Kanaleneiland Zuid. 
Daar is een loopbrug die recht naar ons gebouw loopt. 
Het parkeerterrein bezoekers en bezorgers (betaald parkeren) kom je binnen door je pinpas voor 
de scanner te houden. Vervolgens loop je tussen de gebouwen met de nummers 100 en 200 de 
campus op. Volg hierbij de borden gebouw 500. Loop door de open tuin naar de andere kant van de 
campus. Je passeert aan je rechterhand de laagbouw van gebouw 300 en aan je linkerhand zie je de 
gebouwen met de nummers 200 en 400. Eenmaal bij de ingang van gebouw 500 kan je ons bellen op 
030 204 10 90. Iemand van Letsel Opleidingen zal je op komen halen.
 
Eenmaal binnen
Rechts na de ingang vind je de lift. Er zijn 2 liften en een trappenhuis in ons pand 
aanwezig. Het kantoor van Letsel Opleidingen zit op de 4e verdieping in vleugel Zuid. 

Wij kijken uit naar je bezoek!

Europalaan 500 (4e verdieping)
3526 KS Utrecht
T 030 204 10 90

info@letselopleidingen.nl
www.letselopleidingen.nl
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Openbaar vervoer vanaf 
Utrecht Centraal:
Er rijden diverse bussen en trams naar 
onze locatie. Check jouw snelste route op:
www.OV9292.nl

Halte: Kanaaleiland ZuidParkeerterrein 
Pashouders

A Parkeerterrein
Bezoekers / Bezorgers

B

Met de auto:
A12 afslag 17 (Kanaleneiland/Transferium Westraven). Voer in je 
navigatiesysteem het adres Eendrachtlaan in. Na ongeveer 100 
meter op de Eendrachtlaan vind je parkeerterrein 100-500 voor 
bezoekers en bezorgers.

BETAALBAAR, VERFRISSEND EN VERDIEPEND
HBO en academische opleidingen voor letselschadeprofessionals www.letselopleidingen.nl

https://9292.nl/reisadvies/station-utrecht-centraal/utrecht_bushalte-kanaleneiland-zuid/vertrek

