
Routebeschrijving MoneyView Schade & Zorg 

MoneyView Schade en Zorg B.V. is gevestigd aan de Borgstee 25b te Assen (postcode 9403 TS) 

en zowel met de auto als met het openbaar vervoer uitstekend te bereiken. Er is voldoende 

parkeergelegenheid aanwezig. 

Met de auto 

Vanuit de richting Zwolle 

Op de A28 richting Groningen, neemt u afslag 34 Assen Noord. Onderaan de afrit gaat u rechtdoor 

bij de stoplichten. U rijdt nu op de Peelo Oost, die u volgt tot aan de stoplichten bij de T-splitsing. 

U gaat hier linksaf de Peelo op en vervolgt de route als hieronder bij ‘Vervolg’ aangegeven.  

Vanuit de richting Groningen 

Op de A28 richting Hoogeveen, neemt u de afslag 34 Assen Noord. Aan het einde van de afrit gaat 

u rechts op de rotonde. U gaat nu onder de A28 door. U rijdt nu op de Peelo en vervolgt de route 

als hieronder bij ‘Vervolg’ aangegeven.  

 

VervolgVervolgVervolgVervolg 

U volgt de weg tot u aan uw linkerzijde enkele grote kantoorpanden en als laatste het pand van 

“Seats and Sofa’s” ziet. U gaat hier bij de stoplichten links richting Rolde. Dit is de Europaweg-

Noord. Bij de eerst volgende stoplichten gaat u weer links. U rijdt nu de Borgstee op. U rijdt met 

de weg mee en gaat na de rotonde rechtsaf. Ons kantoor ligt op de kop van de straat (Bordeaux 

rode strepen). U kunt parkeren op de parkeerplaats die aan het begin van de straat rechts ligt of 

doorrijden en parkeren op de parkeerplaats rechts van ons kantoor.  

Met het Openbaar Vervoer 

Vanaf het perron op NS station Assen, gaat u de voetgangerstunnel in richting de hoofdingang. U 

gaat links de trap op richting busstation. Hier neemt u de bus lijn 319 QLiner richting Groningen. 

Uitstappen bij de halte Groningerstraat/Smetanalaan. U loopt over het voet/fietspad richting 

stoplichten. U steekt bij de stoplichten de Europaweg-Noord over en gaat rechtsaf. U loopt nu 

langs “Seats and Sofa’s” en de Honda garage, waarna u linksaf de Borgstee inslaat. U loopt met 

de weg mee en gaat na de rotonde rechtsaf. Ons kantoor ligt op de kop van de straat (Bordeaux 

rode strepen).  
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