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Deelnemers informatie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Locatie     Hotel Carlton President 
      Floraweg 25 
      3542 DX UTRECHT 

Nederland 
Tel +31 (0)30 - 241 41 82 
info@president.carlton.nl 
www.carlton.nl/president 

 
Datum en tijd Zaterdag 15 juni 2013  

9.30 uur – 19.00 uur 
 
      Zondag 16 juni 2013 
      9.30 uur – 19.00 uur 
 
Registratie  Zaterdag 15 juni 2013   

van 8.30 uur tot 9.30 uur  
Iedereen moet zich individueel registreren. Dit  
kan bij de registratie tafels in de lobby. Wanneer 
je geregistreerd bent, ontvang je ook je badge.  

 
Ticket  Het is belangrijk dat je een bevestiging van je  

boeking mee neemt naar de registratie. Zo kun je 
gemakkelijker in het systeem gevonden worden.  

 
Belangrijk om mee te nemen Must haves: 

 - pen en papier 
- je jaaromzet van 2012. Uitgesplitst per maand. 
- visitekaartjes. Dit is een kans om te netwerken. 
- snacks, gevulde drinkfles 
- dit uitprinten en meenemen (routebeschrijving) 
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Foto’s en opnames  Het is niet toegestaan om video- of 

geluidsopnames te maken op het seminar. Er 
worden opnames door ons gemaakt. 
 
Indien je er bezwaar tegen hebt dat er video 
opnames van jou worden gemaakt, dan dien je 
dit aan te geven bij de registratie. Je kunt dan 
niet vooraan in de zaal gaan zitten.  
 

Lunch De lunch is niet inbegrepen. Je kunt voor 
aanvang van het seminar een lunchvoucher 
komen voor € 19,50. Hiervoor krijg je een 
uitgebreide lunch voor. 
 
Als je een eigen luncj wilt nuttigen is dit o.k., 
maar dit mag niet in het hotel. 

 
Overnachten  Wij hebben voor jou een speciale prijs geregeld 

in Hotel Carlton President. Op de website vind je 
meer informatie over het boeken van een kamer. 
http://power-events.eu/locatie-informatie/  

 
Koffie/thee  Voor aanvang en 2 x op de dag is er een koffie / 

thee pauze. Deze consumpties zijn inbegrepen. 
 
Contact Voorafgaand aan seminar: 

 PowerEvents 
Distributieweg 46 
2645 EJ Delfgauw 
Nederland 
015 785 15 92 
info@power-events.eu  
www.power-events.eu/trainingen  
 
 
Op locatie seminar: 
Merel Bijen 
merel_bijen@hotmail.com 
06-23184416 
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Routebeschrijving:  
 
 
Kaart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Met de auto 

Door de locatie vlakbij de A2 tussen Amsterdam en Utrecht is het hotel buitengewoon 
goed gelegen. Met de auto is het hotel vanaf het stadscentrum Utrecht en de Jaarbeurs 
binnen een paar minuten bereikbaar. Vanaf Schiphol is het met de auto slechts een half 
uur. 

Vanuit Utrecht Volg de A2 richting Utrecht. Kies op het knooppunt Oudenrijn voor de 
richting Amsterdam/Centrum/Ring Utrecht (Afslag 6, 7 & 8). Na circa 500 meter houdt u 
op het volgende knooppunt links aan naar de Zuilense Ring/N230. Ga voorbij aan afrit 7 
en ga vervolgens bij afrit 6 van de snelweg af, Ring Utrecht (Noord)/Maarssen. Bij de 
verkeerslichten ga je rechtsaf. Neem vervolgens de eerste afslag. Ga dan rechtsaf. Het 
hotel is aan je rechterhand. 
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Vanuit Amsterdam Volg de A2 richting Utrecht en neem afrit 6, Ring Utrecht 
(Noord)/Maarssen. Bij het eerste verkeerslicht ga je linksaf. Neem de eerste afslag na het 
volgende verkeerslicht. Ga dan rechtsaf. Het hotel is aan je rechterhand. 

Vanuit Hilversum Volg de A27 richting Utrecht, verlaat de snelweg bij afslag N230 
richting Ring Utrecht (Noord)/Maarssen. Je rijdt langs het tuincentrum en volgt de borden 
Amsterdam/Maarssen. Neem de afslag Maarssenbroek en sla rechtsaf richting het 
industrieterrein Lage Weide. Rechtdoor bij het grote kruispunt. Je ziet het hotel aan je 
rechterhand. 

Met het openbaar vervoer 

Vanaf Utrecht CS Neem vanaf Utrecht CS buslijn 37, richting Maarssen. Stap na 
ongeveer 15 minuten uit bij bushalte Zonnebaan. Het hotel is 300 meter van de bushalte 
gelegen. 

Vanaf station Maarssen Neem vanaf station Maarssen buslijn 37 richting Utrecht CS. 
Stap na ongeveer 5 minuten uit bij bushalte Zonnebaan. Het hotel is 300 meter van de 
bushalte gelegen. 

 
  


