Routebeschrijving Auto
Bezoekadres: Bazarstraat 41, 2518 AH, Den Haag, 070 - 416 83 83.
Vanuit Utrecht: A12 richting Den Haag
Vanuit Amsterdam: A4 richting Den Haag
Vanuit Rotterdam: A13 richting Den Haag
•

Volg de borden richting Den Haag (Centrum) en rij de Utrechtsebaan helemaal uit tot aan de
verkeerslichten op de T-splitsing.

•

Sla hier linksaf de Zuid-Hollandlaan op.

•

Volg MCH Westeinde en ga bij het stoplicht rechtsaf. LET OP: er zijn 2 mogelijkheden om
rechtsaf te slaan. Voorsorteren op de 3e baan van rechts; zodoende niet voorsorteren in de 2
meest rechtse rijbanen.

•

Vervolgens bij het volgende stoplicht linksaf de Dr. Kuyperstraat in. Deze gaat over in de
Mauritskade.

•

Ga rechtdoor bij de volgende drie stoplichten.

•

Sla na het derde stoplicht de eerste weg rechts in, dit is de Zeestraat. (Aan de rechterhand
staat het Hilton Hotel.)

•

Sla na 100 meter linksaf de Bazarstraat in.

•

Na 250 meter rechtdoor bij de ‘rotonde’ op het Anna Paulownaplein.

•

Ons kantoor bevindt zich na 100 meter aan de rechterhand op de hoek (op nummer 41).

•

Er is in de omgeving van ons kantoor voldoende parkeergelegenheid.
Van 09.00 uur tot 17.00 uur is dit tegen betaling.

Routebeschrijving Openbaar Vervoer
Bezoekadres: Bazarstraat 41, 2518 AH, Den Haag, 070 - 416 83 83.
Vanaf Station Hollands spoor Den Haag, neem tram 1 richting Scheveningen strand.
Vanaf Station Den Haag Centraal, neem bus 22 (richting Duindorp) of 24 (richting Kijkduin).
•

Zowel de bus als de tram: stap uit bij halte Mauritskade. Vanaf hier is het 5 minuten lopen.

•

Loop een stukje in de rijrichting van de tram/bus, richting het Plein 1813.

•

Ga op het plein linksaf de Sophialaan op.

•

Aan het einde naar rechts de Zeestraat op.

•

Meteen de eerste staat links is de Bazarstraat. Loop door tot het einde van de Bazarstraat
(steek de ‘rotonde’ op het Anna Paulownaplein over). Ons kantoor bevindt zich aan de
rechterhand op de hoek (op nummer 41).

