ROUTEBESCHRIJVING EP&C
KANTOOR RIJSWIJK

ADRES
Sir Winston Churchilllaan 295a
2288 DC RIJSWIJK
Telefoon: 070 414 54 54

Noot voor gebruikers van een navigatiesysteem:
Kies als bestemming ‘Kesslerpark’ (2288 GS). U zult dan uitkomen bij onze parkeergarage aan
de achterzijde van ons pand, waar u zich kunt melden bij de ingang.

ROUTE VANUIT AMSTERDAM













A4 richting Den Haag.
Bij het Prins Clausplein volg Rijswijk/Rotterdam richting het knooppunt Ypenburg.
Sorteer links voor naar Rijswijk/Den Haag-Zuid en blijf deze borden volgen.
Volg het bord Plaspoelpolder.
Neem afrit 10 Plaspoelpolder (kantorenpark).
Onder aan de afslag bij het eerste verkeerslicht gaat u rechtdoor (Polakweg).
U blijft rechtdoor rijden, tot aan een T-splitsing.
Aan het einde van de weg bij de T-splitsing gaat u rechts af. U rijdt op de Lange
Kleiweg.
Volg deze weg tot het einde en volg de bocht naar rechts (Kesslerpark).
Links is de ingang van onze parkeergarage 'Churchillhof'.
U neemt de eerste inrit aan uw linkerhand (dit is na ongeveer 25 meter).
U kunt zich melden bij de ingang van de parkeergarage.

ROUTE VANUIT ROTTERDAM











A13 richting Den Haag
Volg de borden Rijswijk/Den Haag-Zuid
Neem afrit 10 Plaspoelpolder (kantorenpark).
Onder aan de afslag bij het eerste verkeerslicht gaat u rechtdoor (Polakweg)
U blijft rechtdoor rijden, tot aan een T-splitsing.
Aan het einde van de weg bij de T-splitsing gaat u rechts af. U rijdt op de Lange
Kleiweg.
Volg deze weg tot het einde en volg de bocht naar rechts (Kesslerpark).
Links is de ingang van onze parkeergarage 'Churchillhof'.
U neemt de eerste inrit aan uw linkerhand (dit is na ongeveer 25 meter).
U kunt zich melden bij de ingang van de parkeergarage.

ROUTE VANUIT UTRECHT











A12 richting Den Haag.
Volg de borden Rijswijk/Den Haag-Zuid.
Neem afrit 10 Plaspoelpolder (kantorenpark).
Onder aan de afslag bij het eerste verkeerslicht gaat u rechtdoor
(Polakweg).
U blijft rechtdoor rijden, tot aan een T-splitsing.
Aan het einde van de weg bij de T-splitsing gaat u rechts af. U rijdt op de Lange
Kleiweg.
Volg deze weg tot het einde en volg de bocht naar rechts (Kesslerpark).
Links is de ingang van onze parkeergarage 'Churchillhof'.
U neemt de eerste inrit aan uw linkerhand (dit is na ongeveer 25 meter).
U kunt zich melden bij de ingang van de parkeergarage.

