Route en aankomstinstructie hoofdkantoor
STMG
Het hoofdkantoor van STMG vindt u in kantoorpand De Wing aan de Meester E.N. van
Kleffensstraat 12, 6842 CV Arnhem. STMG deelt dit pand met Manpower en
Chainpoint.
Route met auto:

Neem op de A325 de
afslag Elden. Volg op de
Burgemeester
Matsersingel de borden
richting Elden. Neem de
tweede afslag na het grote
Ohra gebouw rechts.

Ga direct rechts de Mr E.N.
van Kleffensstraat op.
Voorbij het gebouw van
Suez ziet u het STMG
pand liggen en slaat u
rechtsaf tot u bij de
slagboom komt. Meld u bij
de intercom links van de
slagboom. Achter de
slagboom zijn
parkeerplaatsen
gereserveerd voor onze
bezoekers. U kunt er ook
voor kiezen om uw auto
langs de openbare weg te
parkeren.

Route met openbaar vervoer:
Kantoorgebouw De Wing ligt op bedrijventerrein Gelderse Poort. Als u met de bus komt,
kunt u uitstappen bij bushalte Gelderse Poort (lijn14). Of bij de bushalte Batavierenweg
(lijn 11).

Aankomstinstructie voor bezoekers:
Bij de slagboom kunt u aanbellen bij STMG. U vindt de intercom links van de slagboom.
Komt u voor STMG Ondersteuning thuis? Drukt u dan op de 3. Komt u voor STMG
Wijkverpleging? Drukt u dan op de 4. Wanneer u doorgeeft voor wie u komt kunnen
onze collega’s de slagboom voor u openen. Zij geven dan meteen door aan de persoon
met wie u een afspraak heeft dat u bent gearriveerd.
Achter de slagboom kunt u parkeren op een van de parkeerplaatsen met een bordje
van STMG.
Heeft u uw auto langs de openbare weg geparkeerd of komt u met het openbaar
vervoer? Dan kunt u natuurlijk meteen doorlopen naar de voordeur.
Bij de voordeur van het gebouw meldt u zich nogmaals via de intercom links van u,
zodat we de deur voor u kunnen openen.
Onze vergaderruimtes zijn op de eerste verdieping van De Wing. U kunt plaatsnemen in
het zitje tegenover de lift. Degene met wie u een afspraak heeft haalt u daar op.

