ROUTE beschrijving
Appelstraat 22, 2564 EG Den Haag
Tel: 070-350 54 44
•
•
•
•
•
•

Per auto vanuit Rotterdam (A13), Utrecht (A12), Amsterdam A4
Volg de borden Den Haag Zuid/ Rijswijk/ Hoek van Holland ( A4 ), neem afslag 12
( Den Haag Zuid/ Wateringen/ Naaldwijk )
Rij richting Den Haag, bij binnenkomst van de gemeente Den Haag, na 4,3 km rechtsaf de Laan van Meerdervoort op (zie ook AH
supermarkt aanduiding)
Rij na het derde verkeerslicht bij de eerstvolgende rotonde rechtsaf de Appelstraat in.
Na ongeveer 150 meter aan de linkerkant op de hoek is onze praktijk gevestigd op nummer 22.
Of: Per auto vanuit Amsterdam, A4.
Rij op de A4 vanuit Amsterdam en neem afslag 8, Leidschendam/ Voorburg, de N14. Einde van de afslag naar links door o.a. de
Sijtwende-tunnels. Blijf op deze rijksweg N14/ N440 en ga door de Hubertustunnel. Zie verder auto vanaf A44, Leiden.

Per auto vanaf de A44, Leiden
•
Rij door Wassenaar. Vervolg rechtdoor de N44/ Rijksstraatweg, 5 km.richting Den Haag.
•
Bij borden Den Haag/ Scheveningen gelijkvloers rechts aanhouden, na het viaduct weer rechts. Na 500 meter bij de stoplichten
linksaf, N440 op. Volg deze weg door de Hubertustunnel, u rijdt boven Madurodam langs en vervolgens langs het
Congresgebouw.
•
Hierna ligt rechts het Mariott hotel. Voor dit hotel zijn stoplichten en vanaf deze gaat u tellen.
•
Bij het zesde stoplicht gaat u naar links, de Goudenregenstraat in en vervolgens bij de volgende stoplichten rechts, de
Laan van Meerdervoort op.
•
Bij de eerstvolgende rotonde gaat u (driekwart om) de derde afslag links. Dit is de Appelstraat.
•
Na ongeveer 150 meter aan de linkerkant op de hoek is onze praktijk gevestigd op nummer 22.

Parkeren in de buurt is gratis tot 17.00. Vanaf 17.00 – 21.00 is het betaald parkeren (€ 1,85 p/u) en in sommige straten van 18.00 –
21.00. Het winkelcentrum De Savornin ligt op 400 meter van de Appelstraat. Hier kan op het parkeerterrein beneden en op het
parkeerdek 2 uur gratis geparkeerd worden. Na deze 2 uur betaalt u € 1 voor het eerstvolgende half uur.
Na 2,5 uur parkeren kost het € 5 per uur.
N.B: Uw kenteken wordt bij het binnen rijden op het parkeerterrein gescand en bij het verlaten van de parkeerplaats betaalt u direct
bij de slagboom contactloos met uw pinpas. Uw bankpas moet hiervoor geschikt zijn.
Openbaar Vervoer
Randstad Rail 3 rijdt vanaf Zoetermeer via Station Laan van N.O. Indië en Centraal Station Den Haag richting Loosduinen. U
•
stapt uit bij de halte Appelstraat. U loopt de Appelstraat in en aan de linkerkant op de eerstvolgende hoek zijn wij gevestigd
op nummer 22. De reistijd met de tram is ca. 45 minuten.

•

Vanaf station Hollands Spoor gaat u met tramlijn 11 richting Scheveningen Haven tot halte Laan van Meerdervoort/
Conradkade. Daar stapt u over op Randstad Rail 3 richting Loosduinen en vervolgens stapt u uit bij de halte Appelstraat. U
loopt de Appelstraat in en aan de linkerkant op de eerstevolgende hoek zijn wij gevestigd op nummer 22. De reistijd met
de tram is ca. 45 minuten.

•

Vanaf station Rijswijk (met stoptrein vanuit Rotterdam), bus 23 richting Kijkduin. U stapt uit bij de halte Colijnplein en daarna
loopt u rechtsaf de Tomatenstraat in. Na 400 meter komt u aan in de Appelstraat en op de hoek aan de overkant zijn wij
gevestigd op nummer 22.

