Route beschrijving per auto en ov
Industry International Group at Regus Rijswijk The Hague
Einsteinlaan 28, Rijswijk
Met de auto:
Vanuit Den haag is het de A12 volgen
Bij knooppunt Prins Clausplein, links aanhouden A4/E30 richting Rijswijk, Den Haag-Zuid
Blijven volgen tot afslag 9 Rijswijk Centrum, Ypenburg
Aan het eind van de afrit, bij de stoplicht naar rechts
Volgende stoplicht links richting Laan van Hoornwijck
Bij kruispunt links aanhouden, naar de Madame Curielaan
Einde straat volgen naar rechts Einsteinlaan
Na 200 meter is het gebouw aan uw rechterhand
Vanuit Rotterdam pak je de A13
Deze volg je voor 13 kilometer, langs Delft
Neem afrit 7 naar Rijswijk
Einde afrit neem de stoplicht rechtdoor
Houdt links aan en bij stoplicht nogmaals rechtdoor
Volgende stoplicht links richting Laan van Hoornwijck
Bij kruispunt links aanhouden, naar de Madame Curielaan
Einde straat volgen naar rechts Einsteinlaan
Na 200 meter is het gebouw aan uw rechterhand
Wanneer u gearriveerd bent op Einsteinlaan 28, ziet u aan de rechterkant de ingang naar het parkeerdek met een intercom. U kunt
aanbellen bij de receptie als u wilt parkeren op het parkeerdek.
Met het openbaar vervoer:
Kunt u vanuit Den Haag centraal het beste tram 15 pakken richting Nooddorp
Uitstappen bij Broekpolder. Oversteken aan de kant van de benzine pomp
Dan loop je over de Madame Curielaan
Volg daarna de weg rechts naar de Einsteinlaan
Aan het einde van de straat is het gebouw aan uw rechterhand
Als u reist via Den Haag Holland Spoor, pakt u
tram 1
Uitstappen bij ’s-Gravenmade
Dan steekt u over naar de Fleminglaan
Volg deze tot het einde
Het gebouw bevind zich gelijk links
Dichtsbijzijnde Luchthavens:
Rotterdam The Hague Airport is 15 minuten rijden met
de auto, Amsterdam Airport Schiphol is zo’n 30 minuten rijden.

Route vanaf A4 richting Rijswijk Centrum afrit 9

Route vanaf A13 richting richting Rijswijk afrit 7

