Routebeschrijving Bureau Duijnstee
Benoordenhoutseweg 23
2596 BA Den Haag (Jovi Business Center)
070 - 314 2488
Ons kantoor ligt op de kruising van de A12 / Utrechtsebaan en de A44 / N44. Indien u zou mogen
doorrijden op het einde van de A12 zou u er al zijn. De verkeersregels gebieden ons echter deze
uitgebreide routebeschrijving
Komende vanaf Wassenaar (A44/N44)


Vanaf de N44 rijdt u tot het kruispunt met de van Alkemadelaan, hier staat op de hoek rechts
voor u een wit appartementencomplex uit de jaren '30, het Nirwana gebouw (staat er ook op).



Na de kruising neemt u rechts de ventweg (parallelweg), u blijft rechtdoor gaan.



De centrale entree van nummer 23 is ongeveer 30 meter voor de kruising met de Utrechtsebaan
aan uw linkerhand.



In de omgeving is meer dan voldoende gelegenheid tot (betaald) parkeren.

Komende vanaf Utrecht/Amsterdam/Rotterdam


Bij Prins Clausplein A12 richting Den Haag Centrum.



A12 helemaal afrijden.



Bij stoplichten aan het eind van de A12 rechtsaf (het kantoor ligt dan aan uw linkerhand)



Bij stoplichten (het Nirwanagebouw ligt dan aan uw linkerhand) linksaf.



Volgende stoplichten weer linksaf, u rijdt nu op de Wassenaarseweg.



Volgende stoplichten ± 200 meter door en dan na de kerk aan uw linkerhand de derde straat
linksaf dit is het Jozef Israelsplein.



Derde straat linksaf; dit is het Josef Israelsplein.



Daarna eerste straat linksaf dit is de Mauvestraat.



Dit is een smalle straat en op het einde rechts ziet u de centrale receptie van
Benoordenhoutseweg nummer 23 .



In de omgeving is meer dan voldoende gelegenheid tot (betaald) parkeren

Vertrek


Bij vertrek gaat u rechtsaf. U rijdt dan door tot u bij het Jozef Israelsplein bent.



Daar gaat u schuin naar rechts, na 100 meter vervolgens rechtsaf de Wassenaarse weg op.



Bij het tweede stoplicht rechtsaf en na een paar honderd meter ziet u de verkeersborden.



Linksaf richting Wassenaar en rechtsaf richting Utrecht, Rotterdam
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