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Routebeschrijving - openbaar vervoer
Ons kantoor ligt op loopafstand (2 minuten) van
het trein- en busstation.
Routebeschrijving - eigen vervoer
De meeste navigatiesystemen herkennen
nummer 70 niet, toets daarom nummer 1 in.
-	Als u van de A15 komt of van de A27 uit de
richting Utrecht neemt u de afslag Gorinchem.
-	In Gorinchem blijft u de Banneweg volgen tot
na de spoorwegovergang. U gaat na de overgang meteen rechts af en weer meteen links
af waarna u een bord VGZ ziet met daarop P3.
Hier kunt u aanbellen bij de slagboom.
-	Vanaf de A27 uit de richting Breda neemt u de
afslag Gorinchem-Avelingen. Onderaan de afrit
gaat u rechtsaf. Rij tot aan de eerste rotonde en
ga deze driekwart rond. Bij de tweede rotonde
gaat u ook driekwart rond. U ziet ons kantoor
aan de linkerkant liggen en rijdt er omheen
door tweemaal de eerste straat linksaf te slaan.
Daarna ziet u een VGZ-bord met daarop P3.
Hier kunt u aanbellen bij de slagboom.

Bezoekadres
Stadhuisplein 70
4203 NS Gorinchem
Ingang achterzijde.

Aanmelden
De bezoekersingang is aan de achterkant van
het gebouw. Als u op P3 parkeert, ziet u aan de
linkerkant van het gebouw de ingang, zie foto.
Bij de ingang belt u aan bij de afdeling waarmee
u een afspraak heeft.
Er is geen receptie aanwezig, onze medewerker
zal u dan ook zelf ophalen. Komt u voor een
bewust-keuzegesprek dan vragen wij u om pas
op het afgesproken tijdstip aan te bellen (Bel:
Planning bewust-keuzegesprekken PGB). We
vragen u te wachten bij deze deur totdat u wordt
opgehaald, uw contactpersoon moet van de
eerste etage komen en heeft dus even tijd nodig.

 PGB
040 - 297 51 55
 Klantadvies
088 - 131 16 60
 Planning bewust-keuzegesprekken PGB
088 – 131 51 60

