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Parkeren 
De ingang van de parkeergarage bevindt zich vóór de Melkfabriek aan de linkerzijde. 
Meldt u zich aan via de intercom door op de bel te drukken. Onze medewerkers van de Infobalie 
openen het hek van de parkeergarage voor u. Wacht met naar binnen rijden tot het stoplicht groen 

wordt. Volg de bewegwijzering in de parkeergarage. Rij helemaal rechtdoor naar de achterzijde en 
vervolgens naar rechts. De bezoekersplaatsen bevinden zich aan de rechterzijde. Deze worden 
aangeduid met het bord “parkeren gasten nummer 60 tot en met nummer 77”. Tegenover de 
bezoekersplaatsen vindt u de elektrische oplaadpunten die ook voor bezoekers te gebruiken zijn. 
 
De uitgang van de parkeergarage bevindt zich tegenover de bezoekersplaatsen. Via de trap of lift 

gaat u naar de begane grond. U bent nu in de Binnenstraat van De Melkfabriek. De hoofdentree 
bevindt zicht aan de linkerzijde. Meldt u zich bij binnenkomst aan bij de Infobalie. Voor het 
uitrijden van de parkeergarage ontvangt u van de baliemedewerkers een uitrijkaart. Met deze kaart 
kunt u de toegangsdeur in de Binnenstraat naar de parkeergarage openen. Wanneer u in de 
parkeergarage bij het hek staat om uit te rijden, deponeert u deze kaart in de pilaar aan de 

linkerzijde. Zodra het stoplicht op groen springt, kunt u uitrijden. 
 

 
Ontvangst 
De Melkfabriek heeft 3 entrees. De hoofdentree bevindt zich in de Binnenstraat. Aan de kant van 
de Larenseweg (komend vanuit het centrum of station) is een tweede entree.  
De entree voor mindervaliden/leveranciers bevindt zich ook in de Binnenstraat. Deze is per trap of 
hellingbaan te bereiken. Om hier naar binnen te kunnen gaan, dient u aan te bellen. Meldt u zich 
bij binnenkomst aan bij onze Infobalie om u te registreren (volg de bewegwijzering). Indien van 

toepassing ontvangt u van de baliemedewerkers een bezoekers tag. Dudok Wonen is geopend op 
werkdagen van 09:00-17:00 uur. Heeft u een afspraak buiten deze tijd? Meldt u zich dan bij uw 
contactpersoon. Het is voor leveranciers niet mogelijk in de Binnenstraat van De Melkfabriek te 
parkeren om te laden en te lossen. 
 
 

Hal Melkfabriek 
Het Plein op de begane grond en de sous sol (-1) is toegankelijk voor algemeen gebruik tussen 

09:00 en 17:00 uur. U kunt gebruik maken van alle zit- en werkplekken, gratis (beveiligd) Wifi, 
toiletten en stroom. Op de begane grond bevindt zich restaurant Café au lait. 
 
 
Evenementen 

Het is mogelijk om met kleine groepen of evenementen (fotografie, clubs, etc.) gebruik te maken 
van de algemene ruimtes. Voor informatie hierover kunt u terecht bij de afdeling Support via 
support@dudokwonen.nl.  
 
 
Café au lait 
Ons restaurant Café au lait heeft een industriële ambiance en is op werkdagen geopend van 09:00 

tot 15:00 uur (tijdens de vakantieperioden kunnen de openingstijden afwijken). Hier kunt u terecht 
voor een heerlijke kop koffie, thee, snacks en lunch. Het restaurant biedt ruimte aan 56 
zitplaatsen. U kunt hier alleen met pin betalen. 
 
 
Vergaderfaciliteiten 

Dudok Wonen beschikt over een aantal vergaderruimtes. Deze zijn niet beschikbaar voor verhuur. 
Deze ruimtes bevinden zich in de sous sol (-1). Het aantal personen per ruimte varieert van 1-24 
personen. Hiervan beschikken een aantal ruimtes over een presentatiescherm (geschikt voor Apple 
en Samsung koppeling), flipover en whiteboard. Uiteraard kunt u in deze ruimtes gebruik maken 
van (beveiligd) Wifi.  
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