
 

 

Bereikbaarheid Notariskantoor Van Ligten & Van Ligten 

Vestiging Hilversum (telefoon 035 621 04 55) 

is gevestigd in het westelijk deel van Hilversum nabij de Vaartweg en het centrum aan de Floralaan 

21 en is als volgt te bereiken: 

 

Advies: In de Badhuislaan en de eerste helft van de Floralaan is gelegenheid om onbetaald te 

parkeren, op enkele minuten loopafstand van ons kantoor. 

Met de auto vanaf de A27 

• Neem afslag 33-Hilversum richting Diependaalselaan 

• Sla linksaf naar de Diependaalselaan 

• Ga rechtdoor over één rotonde 

• Neem op de rotonde de 1ste afslag naar Loosdrechtseweg      

• Weg vervolgen naar Vaartweg 

• Sla rechtsaf naar de Badhuislaan            

• Sla linksaf naar de Floralaan 

• U vindt uw bestemming rechts 
 

Met de auto vanaf de A1 

• Neem afslag 9-Laren richting Hilversum-Noord              

• Sla linksaf naar de Hilversumseweg/N525 

• Ga verder op de N525 

• Sla rechtsaf naar de Johannes Geradtsweg        

• Ga rechtdoor om op de Johannes Geradtsweg te blijven            

• Weg vervolgen naar Insulindelaan        

• Weg vervolgen naar Godelindeweg      

• Weg vervolgen naar Krugerweg              

• Weg vervolgen naar Bussumergrintweg             

• Weg vervolgen naar Geert van Mesdagweg      

• Sla linksaf richting Vaartweg     

• Ga rechtdoor op Vaartweg         

• Sla linksaf naar de Loosdrechtseweg    

• Weg vervolgen naar Vaartweg 

• Sla rechtsaf naar de Badhuislaan            

• Sla linksaf naar de Floralaan 

• U vindt uw bestemming rechts 
 

Met de auto vanaf de A2/N201 

• Neem afslag 4-Vinkeveen richting N201/Hilversum      

• Neem op de rotonde de 2e afslag          

• Sla linksaf naar de Provincialeweg/N201 

• Ga verder op de N201 

• Flauwe bocht naar rechts naar de Vreelandseweg/N201            

• Flauwe bocht naar links om op de Vreelandseweg/N201 te blijven 

• Ga verder op de Vreelandseweg 

• Ga rechtdoor over één rotonde 

• Vreelandseweg draait iets naar links en wordt Gijsbrecht van Amstelstraat     

• Sla rechtsaf richting Vaartweg  

• Ga rechtdoor op Vaartweg         



 

 

• Sla linksaf naar de Loosdrechtseweg    

• Weg vervolgen naar Vaartweg 

• Sla rechtsaf naar de Badhuislaan            

• Sla linksaf naar de Floralaan 

• U vindt uw bestemming rechts 

Vestiging Amsterdam (telefoon 020 462 98 80) 

is gevestigd aan de Hugo de Vrieslaan 3 en is als volgt te bereiken: 

 

Advies: Sommige parkeerautomaten aan de Hugo de Vrieslaan verlangen betaling met chipknip en 

sommige muntgeld. 

Met de auto vanaf de A1 

• Voeg in op A10/E35 

• Neem afslag Diemen richting s113 

• Sla rechtsaf naar de Middenweg/s113 

• Sla linksaf naar de Hugo de Vrieslaan/Wethouder Frankeweg 

• U vindt uw bestemming links 
 

Met de auto vanaf de A4 

• Weg vervolgen naar A10 

• Neem afslag Diemen naar s113 richting Watergraafsmeer 

• Ga rechtdoor    

• Sla linksaf naar de Hartveldseweg/Middenweg/s113 

• Ga verder op de Middenweg/s113 

• Sla linksaf naar de Hugo de Vrieslaan/Wethouder Frankeweg 

• U vindt uw bestemming links 
 

Met de auto vanaf de A7 

• Houd rechts aan bij het knooppunt Knooppunt Zaandam en volg de borden A8/E22 richting 

Amsterdam 

• Houd links aan bij het knooppunt Knooppunt Coenplein en volg de borden A10 richting Ring 

Amsterdam/s110/Amersfoort/Utrecht/s117 

• Neem afslag Diemen richting s113 

• Sla rechtsaf naar de Middenweg/s113 

• Sla linksaf naar de Hugo de Vrieslaan/Wethouder Frankeweg 

• U vindt uw bestemming links 

 
Met de auto vanaf de A2 

• Houd rechts aan bij het knooppunt Knooppunt Amstel en volg de borden E35 richting 

Zaanstad 

• Neem afslag Diemen naar s113 richting Watergraafsmeer  

• Ga rechtdoor  

• Sla linksaf naar de Hartveldseweg/Middenweg/s113 

• Ga verder op de Middenweg/s113 

• Sla linksaf naar de Hugo de Vrieslaan/Wethouder Frankeweg 

• U vindt uw bestemming links 


