
Welkom bij Alliander locatie Apeldoorn Laan van Zodiak 

             
  

  

Adres  

Laan van Zodiak 150 

7324 BC Apeldoorn 
  

Openingstijden  

De locatie is geopend van 6.00 uur tot 19.00 uur.  
  

Navigatie  

Onze locatie in Apeldoorn Laan van Zodiak ligt langs de A50, afslagnummer 25 Apeldoorn Noord. 
Bepaal je route met de auto 

Bepaal je route met het openbaar vervoer 

 

  

Parkeren  

Er is een parkeerterrein bij het Alliander gebouw.  

  

(E-)fiets of motor  

Komt u op de fiets of motor? Dan kunt u gebruik maken van onze stalling.  

  

  

Bezoekersinformatie  

  

Wij ontvangen u graag bij de ontvangstbalie in de centrale hal van ons gebouw. 
Hier kunt u zich aanmelden en ontvangt u een bezoekerspas. Deze draagt u 

zichtbaar en levert u bij uw vertrek weer in  

  

Heeft u een afspraak met één van onze collega’s? Dan is hij/zij verantwoordelijk 
voor u tijdens uw bezoek.   

 

Geleidehonden zijn welkom. Voor uw hond is er water beschikbaar bij de 

ontvangstbalie. De hond mag mee in het gehele pand. Huisdieren zijn verde r 
niet toegestaan in het gebouw  

   

Er is een minder valide toilet aanwezig in het gebouw. Deze bevindt zich op de 
begane grond A.0.03 en op de  1e etage A.1.09. 

  

De locatie beschikt over een kolfruimte A.1.12. De sleutel kunt u ophalen bij het 

Facilitair Servicepunt (FSP) op de begane grond 

https://www.google.nl/maps/place/Laan+van+Zodiak,+7324+BB+Apeldoorn/@52.2454363,6.0058698,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7c725d212abbb:0xad1f62aa354ba512!8m2!3d52.2454734!4d6.0057822
https://9292.nl/


  

De locatie beschikt niet over een gebedsruimte.  

  

In geval van calamiteiten kunt u bellen naar alarmnummer 088 - 191 23 33. Op 
de achterkant van uw bezoekerspas vindt u meer informatie, onder meer over 
wat te doen bij een ongeval, brand of een ontruiming   

  

Hoort u het ontruimingsalarm? Dan is het van groot belang om het gebouw 
direct te verlaten. Volg de vluchtroute naar de verzamelplaats. Deze bevindt 
zich bij de fietsenstalling. Volg altijd de instructies van het BHV-team op  

  

Maakt u gebruik van de trap? Houd dan de trapleuning vast  

  

Voor uw en onze veiligheid is er in en rondom dit gebouw (camera)toezicht 

aanwezig   

  

Apeldoorn Laan van Zodiak is een rookvrij gebouw. Roken is alleen buiten bij de 
bankjes en in de rookabri bij de fietsenstalling. 

  

Er is geen cateringvoorziening aanwezig.  

  

Op deze locatie kunt u gebruik maken van de public wifi. Werkt u liever met 
een persoonlijke wificode? Vraag bij de ontvangstbalie naar een inlogcode  

  

U heeft geen uitrijkaart nodig bij het verlaten van het parkeerterrein. De 
slagboom gaat automatisch omhoog   

 

Er zijn laadpalen aanwezig. U kunt uw elektrische auto opladen. Het is niet 
mogelijk om vooraf een laadpaal te reserveren   

  

  

 

    


