
Kun je het toch niet vinden? 
Neem dan gerust even contact met ons op 

T 024 21 22 099

Wat leuk! Je komt op bezoek

Leuk dat je ons kantoor in Nijmegen komt bewonderen! We 

zijn sinds juli 2021 verhuisd naar ons kantoor aan het Keizer 

Karelplein in Nijmegen. We zijn gelukkig heel makkelijk te 

bereiken, gezien we aan de Keizer Karel rotonde zitten. 

Direct aan het Keizer 
Karelplein in hartje Nijmegen

Ons kantoor ligt aan het Keizer Karelplein in Nijmegen. We 

zitten dus midden in de bruisende stad. Als je na je afspraak bij 

ons nog een drankje in de stad wilt doen, ben je daar in 5 

minuten!

Met de auto

Met de trein

Je bent binnen

Een parkeerplaats vinden 
is hier geen probleem

Zoals gezegd ligt ons kantoor aan het Keizer Karelplein. Het 

Keizer Karelplein heeft een grote parkeergarage aan de van 

Schaek Mathonsingel.

De afslag voor het grote 
witte gebouw

De meeste mensen zullen vanaf de snelweg, via de Graafseweg 

richting ons kantoor komen. Vanaf de Graafseweg rij je de 

rotonde voor vijf-zesde deel rond om uiteindelijk de Keizer 

Karel parkeergarage binnen te rijden.

Kom je vanuit een andere oprit het Keizer Karelplein op? Check 

dan even waar je parkeert en houdt het witte gebouw en ‘’de 

Ramblas’’ in het vizier om te weten waar je het Keizer Karelplein 

moet verlaten. 

Je verlaat de 
parkeergarage

Als je de Keizer Karel parkeergarage uit komt, sta je midden op 

de ‘Ramblas van Nijmegen’. Steek de weg over richting het witte 

Randstad gebouw. Vervolgens mag je je pad vervolgen in de 

richting van het station.

Bij het witte gebouw 
aan de rechterkant

Ons kantoor ligt aan de rechterkant van het grote witte gebouw, 

maar aan jouw linkerhand. Tegenwoordig zijn we bijna niet meer 

te missen, want aan de gevel zie je ons mooie Vet-logo shinen! 

Rechts van het witte 
gebouw het paadje in

Als je richting ons gebouw loopt, zie je aan de rechterkant een 

paadje. Volg dit pad tot je aan het einde een deur ziet aan je 

linkerhand. Druk daar op de bel en een collega van ons zal de 

deur voor je openen. Vervolgens zijn we te vinden op de tweede 

etage. 

De van Schaek Mathonsingel op

Wanneer je het station uitloopt, ga dan meteen aan de 

rechterkant van de van Schaek Mathonsingel de stoep op. Loop 

in de richting van de rotonde om bij ons kantoor uit te komen. 

Doorlopen tot aan het einde

Wanneer je in de richting van de rotonde loopt, komt ons 

kantoor vanzelf in je vizier! Ons kantoor is het eerste witte 

gebouw aan je rechterhand dat je tegenkomt. 

Rechtsaf het paadje in

Aan de rechterkant van het gebouw zie je een paadje. Volg dit 

pad tot je aan het einde een deur ziet aan je linkerhand. Druk 

daar op de bel en een collega van ons zal de deur voor je openen. 

Vervolgens zijn we te vinden op de tweede etage.

In het gebouw zelf

Je hebt net aangebeld en een van onze collega’s heeft de deur 

voor je open gemaakt. Loop de deur door en vervolg de weg naar 

rechts en ga daar de trap omhoog. Mocht je al een flinke 

wandeltocht erop hebben zitten, dan kun je natuurlijk ook altijd 

de lift pakken!

Met de trap of de lift
naar verdieping 2

In de lift druk je op de 2 om bij ons kantoor uit te komen. 

Wanneer je de trap pakt, zorg dan dat je twee verdiepingen 

omhoog gaat. Wanneer je voor onze deur staat, zie je aan de 

linkerkant een deurbel. Bel even aan en een van onze collega’s 

zal je verwelkomen en een lekker kopje koffie of thee voor je 

klaarzetten! We zien je graag bij ons op kantoor!

Ons adres

Keizer Karelplein 32E
6511 NH Nijmegen

Routebeschrijving

Welkom bij 
Bureau Vet!


