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ByteBridge b.v. is gevestigd in Businesscenter Spoetnik op bedrijventerrein 

Calveen in Amersfoort. Dit gebouw staat tussen de bouwmarkt Praxis 

Amersfoort-Noord en de Renault autodealer. 

PER AUTO: 

Komende vanaf de A1 vanuit Amsterdam: 

Neem afrit 13 “Amersfoort-Noord”.  

Neem direct bij de verkeerslichten de eerste rechts om op de 

“Rondweg Noord” te komen. Daarna weer direct de  

eerste rechts voor de “Ruimtevaart”. Neem de derde afslag 

rechts.  

Dit is de Spoetnik. Zie verder bij Parkeren. 

Komende vanaf de A1 vanuit Apeldoorn: 

Neem afrit 13 “Amersfoort-Noord”. 

Ga bij de eerste verkeerslichten direct linksaf de “Bergpas” op. 

Daarna weer linksaf naar de “Rondweg-Noord” maar neem wel 

de meest rechtse rijbaan aan om links af te slaan. 

Daarna direct de eerste rechts voor de “Ruimtevaart”. 

Neem de derde afslag rechts. Dit is de Spoetnik. Zie verder bij Parkeren. 

Komende vanaf de A28 vanuit Utrecht of Zwolle: 

Hou op het klaverblad Hoevelaken de richting Amsterdam, A1 

aan en vervolg verder de instructies “Komende vanaf de A1 

vanuit Apeldoorn”. 

PARKEREN 

Er zijn 3 bezoekersplaatsen op het eigen terrein direct links van 

de toegangsdeuren (zie de rode pijl op de afbeelding rechts). 

Als hier geen plek is, parkeer dan langs de Praxis op de 

parkeerplaatsen parallel aan de Spoetnik. 

LET OP: De parkeerplaatsen achter de slagbomen zijn 

gereserveerde plaatsen en niet toegankelijk voor bezoekers.  

 

 

  

AANBELLEN EN ONTVANGST 

Op de intercom-deurbel kiest u voor ByteBridge door het intoetsen van: 

 # 2 7 (belletje-toets)  
(zie afbeelding links). Vanaf afstand wordt de deur voor u door ons geopend. 

 

U kunt plaats nemen aan een van de zitjes in de centrale hal, u wordt opgehaald.  

Als u nog even moet wachten kunt u gerust gebruik maken van de Starbucks Coffee 

Corner voor koffie, thee of chocolademelk. De betaling hiervoor kunt u voldoen met 

een reguliere contactloze bankpas of contactloze creditcard. 

Als u via de intercom gevraagd wordt om door te lopen dan kunt u de lift of de trap 

nemen naar de 2e etage.  

INTERACTIEF 

Scan de QR-code bovenaan de pagina 

om:  

• De meest recente versie van deze 

routebeschrijving te downloaden. 

• Direct te navigeren door middel van 

Google Maps. 

• Direct reisadvies te ontvangen voor 

het openbaar vervoer via OV9292. 

• Laadpaal beschikbaarheid zien. 

• Direct contact te maken met 

ByteBridge. 

 

http://www.bytebridge.nl/
mailto:info@bytebridge.nl
https://www.bytebridge.nl/routebeschrijving.php
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PER OPENBAAR VERVOER: 

Vanaf de trein vanaf Amersfoort Centraal: 

Neem buslijn 3 “Amersfoort Vathorst” en stap na ongeveer 14 minuten uit bij de halte “Lancering”. Steek de 

Rondweg Noord over, na het oversteken loop af op de Maanlander en ga rechtsaf.  

Vervolgens neem de eerste straat weer links (“Spaceshuttle”) en loop deze helemaal rechtdoor totdat u de 

snelweg ziet. Direct rechts ziet u dan het Businesscenter Spoetnik. De wandeling vanaf de bushalte duurt 

ongeveer 9 minuten. 

Vanaf de trein vanaf Amersfoort Vathorst: 

Neem buslijn 3 “Amersfoort Centraal” en stap na ongeveer 8 minuten uit bij de halte “Ruimtevaart”. Loop een 

stukje terug uit de richting waar de bus vandaan kwam en steek de straat “Ruimtevaart” over, dit is richting de 

BMW-autodealer. Sla vervolgens na het oversteken direct linksaf.  

Neem vervolgens de 3e straat (bij de Praxis) rechts. Aan het einde van de straat staat Businesscenter Spoetnik 

aan de rechterkant. De wandeling vanaf de bushalte duurt ongeveer 7 minuten. 

PER FIETS 

Rechts van de ingang kunt u uw fiets stallen in één van de fietsenrekken.  

ELEKTRISCHE DEELFIETSEN IN AMERSFOORT 

In de stad Amersfoort staan op verschillende plaatsen de blauwe deelfietsen met trapondersteuning van Bird 

( https://www.bird.co/nl/ ) . Het kantoor van ByteBridge staat in het servicegebied evenals de 3 treinstations. 

Nog geen klant bij Bird? Meld u aan met de uitnodigingscode P7L63K en krijg de eerste rit (* maximaal €5) 

gratis. N.B. Ook de deelfietsen van het bedrijf Tier zijn aanwezig in Amersfoort echter ByteBridge valt buiten het 

servicegebied en daarom is de keuze voor Tier niet interessant.  

ELEKTISCHE DEELSCOOTERS IN AMERSFOORT 

Is Amersfoort is het ook mogelijk om een elektrische deelscooter van Check ( https://ridecheck.app/nl ) te 

gebruiken welke op strategische plaatsen in de stad staan. Businesscenter Spoetnik staat binnen het 

servicegebied. Nog geen klant bij Check? Meld u aan met de uitnodigingscode QVO-WGP en rij de eerste 15 

minuten gratis.  

 

VEEL GESTELDE VRAGEN 

Kan ik mijn elektrische auto opladen? 

Het is mogelijk om bij het Businesscenter Spoetnik te laden. Hiervoor zijn 4 gereserveerde parkeer- en 

laadplekken van 11 kW achter de slagboom aan de snelwegzijde. Deze slagboom is niet vanaf afstand te 

openen en kunt u niet bij de slagboom zelf aanbellen. Meld daarom telefonisch als u wilt laden. Een 

medewerker komt dan naar u toe om de slagboom te openen. De beschikbaarheid van de laadpalen kunt u zien 

via de routebeschrijving-pagina op onze website of scan de QR-code op de voorpagina. 

Snelladen in de buurt. 

Er staat een snellaadpaal van Allego op de Maanlander 14 (AC (43 kW)/CCS en CHAdeMO (50 kW)). Deze staat 

vlak bij de bushalte van de “Lancering”. Als u daar gaat laden volg dan de looproute beschreven in “Vanaf de 

trein vanaf Amersfoort Centraal”.   

Ik wil een pakket afleveren zonder dat ByteBridge aanwezig is, hoe kan ik dat doen? 

U kunt deze nadat u aangebeld heeft bij ByteBridge en wij de deur voor u op afstand geopend hebben, 

neerleggen in de kast “Parcels and Packages”, precies tegenover de liften op de begane grond. 

https://www.bird.co/nl/
https://ridecheck.app/nl

