
 

 

Bezoekadres: 
Nieuwe Oeverstraat 31-33  
Arnhem 
 

Wanneer u met het openbaar vervoer komt: 
CCD is gevestigd in het centrum, op ca. 5 minuten wandelen vanaf Arnhem Centraal Station. Wij adviseren om met 
het OV te komen.  
     wandelroute: 
Volg de uitgang ‘Centrum’ > Steek het Stationsplein over, richting centrum > Steek de drukke weg over en sla aan 
de overkant voor Grieks restaurant ‘Rhodos’ rechtsaf (Nieuwe Plein) > Daarna de 4e weg linksaf, dit is de Nieuwe 
Oeverstraat. CCD is gevestigd in het grijze pand direct aan de linkerzijde (ARNHEM BUILDING).  
 

Wanneer u met de auto komt: 
 
Parkeergarage Rozet 
Navigatieadres: Langstraat 10 in Arnhem. Ca. 5 minuten wandelen naar CCD. 
      wandelroute: 
  > Uitgang Kleine Oord (naast de AH): verlaat de parkeergarage en sla linksaf (Kleine Oord) > vervolg de route via 
de Nieuwe Oeverstraat (dit is het straatje tussen het Holiday Inn hotel en cultureel centrum Rozet). >> 
  > Uitgang Langstraat (inrijden parkeergarage): verlaat de parkeergarage en sla rechtsaf (Langstraat) > aan het 
einde van de weg rechtsaf en direct weer linksaf (Nieuwe Oeverstraat; dit is het straatje tussen het Holiday Inn 
hotel en cultureel centrum Rozet). >> 
>> CCD is gevestigd in het pand aan het einde van de straat aan de rechterkant (ARNHEM BUILDING). 
 
Parkeergarage Centraal 
Navigatieadres: Willemstunnel 1 in Arnhem. Verlaat de parkeergarage aan de ‘centrumzijde’. Ca. 5 minuten 
wandelen naar CCD.  
     wandelroute: 
Steek het Stationsplein over, richting centrum > Steek de drukke weg over en sla aan de overkant voor Grieks 
restaurant ‘Rhodos’ rechtsaf (Nieuwe Plein) > Daarna de 4e weg linksaf, de is de Nieuwe Oeverstraat.  
CCD is gevestigd in het pand direct aan de linkerzijde (ARNHEM BUILDING).   
 
 
 
 

Postadres: 
Oude Oeverstraat 120 etage 3 
6811 JZ Arnhem  
Telefoon: 026-3684411 
E-mail:  curecare@curecare.nl 
Website: www.curecare.nl  

N.B. in de parkeergarages en op 
de parkeerplaatsen gelden de 
parkeertarieven van de 
Gemeente Arnhem.  
 

In de binnenstad van Arnhem 

geldt een milieuzone: het verbod 

geldt voor personenauto’s die 

rijden op diesel en ouder zijn dan 

1 januari 2005. Meer informatie: 

www.arnhem.nl. 
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