/ Informatie
Bereikbaarheid VZVZ &
routebeschrijving

Het kantoor van VZVZ ligt aan de Oude Middenweg 55, 2491 AC Den Haag.
De locatie is goed te bereiken, zowel per auto als met het openbaar vervoer.
Met de auto
Vanuit Rotterdam & Delft:
Neem snelweg A13 richting Den Haag
Volg bij Ypenburg de borden A4 / E19 richting Amsterdam
Neem afrit (8), Leidschendam / Forepark.

Parkeren als bezoeker
Meldt u bij de slagboom (noordzijde) via de VZVZ-bel. Rij
direct na de slagboom NIET de parkeergarage in, maar
parkeer op een van de buitengelegen
bezoekersparkeerplaatsen van VZVZ / Nictiz, naast de ingang
van de garage.

Vanuit Den Haag, Amsterdam, Utrecht
Neem snelweg A12 richting Leidschenveen / Ypenburg
Volg bij Ypenburg de borden A4/E19 richting
Neem afslag (8), Leidschendam / Forepark.
Volg de route zoals op het kaartje hieronder.

Melden
Loop na het parkeren de parkeergarage in en bel aan bij de
ingang met lift. U kunt zich vervolgens melden bij de receptie
op de eerste verdieping.

Parkeren
In de buurt is parkeren gratis.
Bent u aangemeld als bezoeker? Dan kunt u parkeren op de
bezoekersplekken van VZVZ.

TIP

Bel defect?

Loopt dan onder het pand door en volg de bordjes VZVZ.
Aan de zuidzijde (achterzijde) garage neemt u buiten
rechtsaf de trap naar boven. Loop naar de rechter
(voorste) ingang via de buitenplaats/tuin op het dak van
de parkeergarage.
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Met het openbaar vervoer

Meer informatie

Vanuit Rotterdam
Neem metrolijn E richting Den Haag en stap uit bij halte
Forepark of Leidschenveen.

Met vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen
met het VZVZ Servicecentrum:
E-mail:
receptie@vzvz.nl
Telefoon:
070 – 317 34 00 (bereikbaar op maandag
t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur).

Vanuit Den Haag
Neem metrolijn E richting Slinge en stap uit bij halte Forepark
of Leidschenveen.
Of
Neem tramlijn 3/4 vanaf Den Haag Centraal en stap uit bij
halte Forepark of Leidschenveen.
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Vanuit Delft
Neem tramlijn 19 vanaf Delft Centraal en stap uit op halte
Oude Middenweg.

TIP

(Loop)Route

Klik op een van de links hieronder om de
routebeschrijving in Google Maps te openen.
Snelkoppelingen voor Google Maps
Looproute
 Vanaf halte Forepark
 Vanaf halte Leidschenveen
 Vanaf halte Oude Middenweg
Auto
 Auto vanuit Rotterdam
 Auto vanuit Den Haag
 Auto vanuit Amsterdam
 Auto vanuit Utrecht
 Auto vanuit Delft
 Auto vanuit Eindhoven
Openbaar vervoer
 Metro E vanuit Rotterdam
 Metro E vanuit Den Haag
 Tram 19 vanuit Delft
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