Routebeschrijving

Bezoekadres Voorburg
Herenstraat 2
2271 CG Voorburg
Tel. +31(0)71-5426143

Faas Psychologie is gevestigd midden in het
historische centrum van Voorburg in de bocht
waar het Oosteinde en de Herenstraat samenkomen.

Met de auto

Met de auto is het pand eenvoudig te bereiken via de
A4 , A12, A13 en A44.

A4 vanaf Leiden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U volgt de A4 vanuit Leiden in de richting van Voorburg
Houd rechts aan bij het knooppunt 8-Knooppunt Prins Clausplein-Leidschendam en volg de borden
E30/A12/N14 richting Leidschendam/Voorburg/Den Haag/Utrecht.
Houd links aan om door te rijden in de richting van de A12.
Volg een rijstrook naar keuze om in te voegen op de A12 via de verbindingsweg naar Den Haag
Neem afslag 4-Voorburg richting Voorburg
Volg de rechterrijstrook om rechtsaf te slaan naar de Maanweg
Sla rechtsaf bij de 1 e dwarsstraat, de Laan van Nieuw Oosteind op
Sla linksaf naar de Parkweg/de Pr Mariannelaan
Sla rechtsaf naar de Rozenboomlaan
Sla rechtsaf naar de Herenstraat
U vindt uw bestemming aan de linkerzijde.

A12 vanaf Zoetermeer
•
•
•
•
•
•
•
•

U volgt de A12 vanaf Zoetermeer in de richting van Voorburg
Neem afslag 4- Voorburg richting Voorburg
Volg de rechterrijstrook om rechtsaf te slaan naar de Maanweg
Sla rechtsaf bij de 1e dwarsstraat, de Laan van Nieuw Oosteind op
Sla linksaf naar de Parkweg/de Pr Mariannelaan
Sla rechtsaf naar de Rozenboomlaan
Sla rechtsaf naar de Herenstraat
U vindt uw bestemming aan de linkerzijde.

A13 vanuit Rotterdam
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U volgt de A13 Rotterdam naar Voorburg in de richting van Voorburg
Houd links aan bij het knooppunt Ypenburg en volg de borden E19 richting Amsterdam
Houd rechts aan bij de splitsing, volg de borden voor A12 en voeg in op de A12
Neem afslag 4- Voorburg richting Voorburg
Volg de rechterrijstrook om rechtsaf te slaan nar de Maanweg.
Sla rechtsaf bij de 1e dwarsstraat, de Laan van Nieuw Oosteind op
Sla linksaf naar de Parkweg/de Pr Mariannelaan
Sla rechtsaf naar de Rozenboomlaan
Sla rechtsaf naar de Herenstraat
U vindt uw bestemming aan de linkerzijde.

A44 vanaf Sassenheim
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U volgt de A44 vanuit Sassenheim in de richting van Voorburg
Ga rechtdoor op de Rijksstraatweg/de N44 (borden naar Wassenaar-Zuid/Den Haag)
Neem de afslag richting U72/Ring N14/s200/Leidschendam/Den Haag/Rotterdam/A4/Utrecht/A12
Volg de 2 linkerrijstroken om linksaf te slaan naar de Zijdeweg
Volg de 2 linkerrijstroken om linksaf te slaan naar de Noordelijke Randweg/de N14
Sla rechtsaf naar de Prins Bernhardlaan
Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Parkweg
Sla linksaf naar de Rozenboomlaan
Sla rechtsaf naar de Herenstraat
U vindt uw bestemming aan de linkerzijde.

Met het openbaar vervoer
Met de trein
Station Voorburg bevindt zich op loopafstand van het kantoor op 700 meter afstand (ongeveer 8 minuten lopen) en is
gemakkelijk te bereiken vanaf onder andere Den Haag Centraal Station.
Looproute
•
Loop naar het zuidoosten op het Stationsplein, richting het Westeinde
•
Sla linksaf naar het Westeinde
•
Weg vervolgen naar de Herenstraat
•
U vindt uw bestemming aan de rechter zijde.
Met de bus
De dichtstbijzijnde halte is Voorburg, Rozenboomlaan.
Looproute
•
Loop naar het zuidoosten op de Rozenboomlaan, richting de Doctor Blookerstraat
•
Sla rechtsaf naar de Herenstraat
•
U vindt uw bestemming aan de linkerzijde.
Voor actuele informatie ten aanzien van het openbaar vervoer verwijzen we u graag naar www.9292.nl
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