ROUTEBESCHRIJVING
MET EIGEN VERVOER
Vanuit Rotterdam:
•

via de A13 richting Den Haag

•

neem de afslag Den Haag (A4)

•

houd Voorburg/Den Haag aan (A12)

•

na het Prins clausplein neemt u de afslag Voorburg/Binckhorst

•

onderaan de afslag slaat u linksaf richting Binckhorst

•

u bevindt zich nu op de Maanweg

•

u neemt de eerste straat rechts (Regulusweg)

•

en vervolgens de eerste zijstraat links (Zonweg)

•

en dan na ongeveer 100m. linksaf de ‘eigen weg’ op

•

en dan meldt u zich aan bij de intercom behorende bij de oprit omhoog naar het parkeerdek

•

de receptie opent de slagboom en u kunt uw auto neerzetten waar SDB Groep vermeld staat

Vanuit Utrecht:
•

volg de A12 richting Den Haag

•

na het Prins Clausplein volgt u de route zoals hierboven is aangegeven

Vanuit Amsterdam:
•

volg de A4 tot aan het Prins Clausplein

•

u neemt de afslag Voorburg/Binckhorst

•

en volg de route zoals hierboven is aangegeven

Parkeren en looproute naar ons kantoor
U loopt richting het gebouw, vervolgens ziet u links in de hoek een ijzeren brug. Daar neemt u de trap
naar beneden om vervolgens rechtdoor te lopen richting de Regulusweg. Ga dan rechtsaf naar de
hoek van het gebouw, daar is onze hoofdingang. Als u daar aanbelt doet de receptie open. Als u de
hal doorloopt en door de klapdeuren gaat komt u bij de liften. Neem de lift naar de 7e etage.
Aan de Zonweg en de Saturnusstraat zijn enkele vrije parkeerplaatsen en anders kan er gratis
geparkeerd worden bij station Voorburg. Verder is het rondom het pand betaald parkeren. U kunt dan
via de hoofdingang (op de afbeelding expeditie A) binnenkomen.

MET OPENBAAR VERVOER
Station Voorburg is op ca. 8 minuten loopafstand van de Regulusweg. Er zijn veel treinen die stoppen
op dit station. Geldt dat niet voor uw trein, dan kunt u naar station Den Haag CS reizen en vanaf hier
buslijn 45 nemen richting station Leiden CS.
Reist u via station Den Haag HS, dan kunt u gebruik maken van bus 26 richting station Voorburg om
de Regulusweg te bereiken.

