
Routebeschrijving

Vanuit Utrecht
U volgt de A12 richting Den Haag en
neemt de afslag Zoetermeer. Bij de
verkeerslichten bovenaan de afslag
gaat u linksaf. Tweede stoplicht 
rechtsaf. U bevindt zich nu op de 
Zuidweg. Deze weg volgen (borden 
doorgaand verkeer). Bij het 5e stoplicht
(wijk 19-west / benzinestation) gaat
u rechtsaf. Daarna 1e weg links  
(A. Schweizersingel), dan 2e weg links
(Röntgenlaan). Na ca. 10 meter
gaat u rechtsaf de oprit in van het
kantorencomplex Forum Fontanus.
Meldt u zich a.u.b. bij de spreekpaal
van de parkeergarage (toets #07, de
slagboom wordt dan voor u geopend).
U vindt ons in kantoorpand nr. 7.

Vanuit Rotterdam
U volgt de A13 richting Rijswijk / Den
Haag. Bij Rijswijk neemt u vervolgens
de A12 richting Utrecht. Zie verder de
routebeschrijving vanuit Den Haag.

Vanuit Den Haag
U volgt de A12 richting Utrecht en
neemt de afslag Zoetermeer Centrum
(rechterbaan aanhouden). Bovenaan
de afslag bij verkeerslichten rechtsaf.
Bij stoplichten linksaf, daarna 1e weg
links (A. Schweizersingel), dan 2e weg
links (Röntgenlaan). Na ca. 10 meter
gaat u rechtsaf de oprit in van het
kantorencomplex Forum Fontanus.
Meldt u zich a.u.b. bij de spreekpaal
van de parkeergarage (toets #07, de
slagboom wordt dan voor u geopend).
U vindt ons in kantoorpand nr. 7.

Vanuit Amsterdam
U volgt de A4 richting Rijswijk.
Bij het Prins Claus-plein, neemt u
de A12 richting Utrecht. Zie verder de
routebeschrijving vanuit Den Haag.

Openbaar vervoer
Vanaf het Centraal Station Den Haag
neemt u de stoptrein naar Utrecht.
Uitstappen bij NS station Zoetermeer
(vanuit Den Haag het eerste station  
in Zoetermeer). Uitgang aan de 
rechterkant van het spoor. U loopt 
langs NH Hotel, weg oversteken, 
Mahatma Gandilaan volgen, aan uw 
rechthand komt u ons kantoorpand 
tegen. Röntgenlaan 7.

Vanaf Centraal Station Utrecht neemt  
u de stoptrein naar Den Haag CS. 
Uitstappen bij NS station Zoetermeer
(het 2e station in Zoetermeer). Uitgang
aan de linkerkant van het spoor. U loopt
langs NH Hotel, weg oversteken, 
Mahatma Gandilaan volgen, aan uw 
rechthand komt u ons kantoorpand 
tegen. Röntgenlaan 7.

Vanuit Rotterdam neemt u de stoptrein
naar Gouda. Hier stapt u over op de
stoptrein naar het Centraal Station  
Den Haag. Verder: zie hierboven.
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