
Met de auto:  
• A12 (Vanuit richting Arnhem):
- Neem Afslag 16 t/m 18  
(ring Utrecht-Zuid) bij Utrecht
- Neem Afslag nr. 18: Hoograven 
/Lunetten/Houten
- Op verkeersplein volg Houten 
/industrieterrein Nieuwegein 
(drie-kwart rond)
- Zie de Algemene instructie*
 

• A12 (Vanuit richting Den Haag):
- Neem op de A12 afslag 16 t/m 18 
(ring Utrecht-Zuid) bij Utrecht
- Neem Afslag nr. 18: Hoograven 
/Lunetten/Houten
- Op verkeersplein volg Houten/ 
industrieterrein Nieuwegein 
(kwart rond)
- Zie de Algemene instructie*
 

• A2 (Vanuit richting Amsterdam/
Den Bosch)
- Bij Utrecht neem de A12 richting 
Arnhem
- Neem op de A12 direct afslag 
16 t/m 18 (ring Utrecht-Zuid) bij 
Utrecht 
- Neem Afslag nr. 18: Hoograven 
/Lunetten/Houten
- Op verkeersplein volg Houten 
/industrieterrein Nieuwegein  
(kwart rond)
- Zie de Algemene instructie*

SMART
data center

• A28 (Vanuit richting Amersfoort, 
Apeldoorn, Zwolle, Hoevelaken)
- Bij knooppunt Rijnsweerd volg Ring 
Utrecht/Den Haag/Breda (A27)
- Houd vervolgens Ring Utrecht 
Zuid/Jaarbeurs/Den Haag/Breda aan
- Volg A12 Ring Utrecht/Jaarbeurs, 
Rotterdam/Den Haag/Arnhem
- Neem Afslag nr. 18: Hoograven/
Lunetten/Houten
- Op verkeersplein volg Houten/ 
industrieterrein Nieuwegein 
(drie-kwart rond)
- Zie de Algemene instructie*

We verwelkomen je graag bij Ifunds!  
 

Ifunds is gevestigd op het Smart Data Center, Wattbaan 1, 3439 ML, Nieuwegein.  
Dit adres kun je invoeren op je navigatiesysteem.

     Parkeren 
Parkeren kan op de parkeerplaats 
voor het pand. Je kunt je melden 
bij de intercom op de slagboom. 
Parkeer niet op straat, dit is niet 
toegestaan en wordt actief  
gecontroleerd door de gemeente 
Nieuwegein.  
 
     Elektrische auto’s 
Ifunds beschikt over laadpalen die 
beschikbaar zijn middels een  
NewMotion pas voor de berijders van 
elektrische auto’s.  
 

Met het openbaar vervoer:
Reis je met het openbaar vervoer, 
dan kun je het beste via Utrecht 
Centraal reizen. Vanaf daar kun je 
gebruik maken van 2 verschillende 
buslijnen, die vertrekken van het 
busstation aan de Jaarbeurszijde.  
Je bent ongeveer 25 min onderweg.  
 
• Bus 65, uitstappen bij de halte 
‘Wattbaan’. 
 
• Bus 66, uitstappen bij de halte 
‘Martinbaan’   

Beide bushaltes zijn op nog geen 2 
minuten loopafstand van het Smart 
Data Center. 
 

* Algemene instructie  
vanaf afrit 18 van de A12:
 
- Op verkeersplein volg Houten 
/industrieterrein Nieuwegein  
- Volg Nieuwegein/industrie- 
terrein Plettenburg
- Brug over en over de brug bij 
eerste verkeerslicht rechtsaf 
(Plettenburg-West) - Perkinsbaan
- Neem vervolgens de eerste weg 
rechts: Wattbaan


