ROUTEBESCHRIJVING
LOCATIE ODIJKERWEG
HALLO BEZOEKER,
Wat fijn dat je naar Talentissimo komt! We zien ernaar uit je te verwelkomen. In dit document wat praktische
informatie over de route en je bezoek.
Onze hoofdlocatie vind je op de Odijkerweg 58, 3709JH Zeist. Sommige routeplanners sturen je dan een weiland
in, als je deze link volgt kom je op de juiste locatie uit. We zitten boven de Bochane occasions dealer (verderop in
de straat zit nog een Bochane vestiging, let dus goed op dat je voor de juiste staat). De ingang is links van het
pand. Je vindt ons op de tweede etage. Helaas is er geen lift.
Parkeren kan voor het pand, bij de plekken die zijn gereserveerd voor Talentissimo. Dit zijn vier parkeervakken
aan de rechterkant van de parkeerplaats. Let op: op andere plekken staan, kan leiden tot het wegslepen van je
auto. Als de Talentissimo parkeerplekken allemaal bezet zijn, kun je in de P&R van het station staan.
Kom je met het OV? We kijken uit over de perrons van station Driebergen-Zeist, je loopt in een paar minuten bij
ons binnen.
Frits is onze begeleidingshond, hij is er bijna iedere dag en loopt los door onze praktijk. Frits is een Labradoodle,
verhaart niet en geeft een heel kleine kans op allergische reacties. Hij is dol op kinderen en verwelkomt je graag.
Vind je het, om welke reden dan ook, niet fijn om Frits tegen te komen? Laat het ons dan even weten!
Wachten terwijl je kind zijn/haar afspraak heeft, kan in onze wachtruimte. De ruimte heeft een bankje en een
speelkleed en je kunt gebruik maken van onze WiFi. De wachtruimte is niet groot en daarom minder geschikt als
werkplek. Omwille van de rust in het pand, is het de bedoeling dat er zachtjes wordt gesproken.
Laat het gerust weten als je nog vragen hebt. Tot snel!

Frits

