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Vanuit Amsterdam 

➢ Vanaf de A4 

➢ Neem afslag 6a richting Zoeterwoude en houd 

rechts aan 

➢ Ga verder naar de Willem van der Madeweg 

➢ Ga na 1,5 km rechtsaf naar de Hoge Rijndijk 

➢ Ons kantoor bevindt zich na 250 m aan uw 

rechterhand 

 

 

Vanuit Rotterdam 

➢ Vanaf de A13 

➢ Voeg in op de A4 

➢ Neem afslag 6a richting Zoeterwoude-Dorp en 

houd gedurende 400m links aan richting Leiden-

Oost 

➢ Houd gedurende 1,6 km rechts aan naar de N11 

➢ Ga na 400 m linksaf naar de N11 

➢ Ga na 300 m rechtsaf naar de Willem van der 

Madeweg 

➢ Ga na 1,5 km rechtsaf naar de Hoge Rijndijk 

➢ Ons kantoor bevindt zich na 250 m aan uw rechterhand 

 

 

 



Vanuit Utrecht 

➢ Vanaf de A12  

➢ Neem afslag 12a voor de N11 

➢ Ga na 21 km rechtsaf naar de Willem van der 

Madeweg 

➢ Ga na 1,5 km rechtsaf naar de Hoge Rijndijk 

➢ Ons kantoor bevindt zich na 250 m aan uw 

rechterhand  

 

 

Vanuit Katwijk/Leiden 

➢ Via de Plesmanlaan  

➢ Ga na 1,7 km linksaf naar de Schipholweg 

➢ Ga na 900 m rechtsaf naar de Ypenburchbocht 

➢ Ga na 700 m rechtsaf naar de Marnixstraat 

➢ Ga na 400 m linksaf naar de Maresingel en verder 

op de Herensingel 

➢ Ga na 1,4 km linksaf naar de Hoge Rijndijk 

➢ Ons kantoor bevindt zich na 2,1 km aan uw 

rechterhand 

 

 

Parkeergelegenheid 

U kunt gratis parkeren langs de Hoge Rijndijk of achter ons pand op het parkeerterrein te bereiken 

via de Laan de Goede Herder. 

 

 

Openbaar vervoer 

➢ Via station Leiden Lammenschans 

➢ Neem bus 2 richting Leiderdorp 

▪ Verlaat de bus bij de Meerburgerkade en stap over op bus 169 richting Alphen aan den Rijn 

▪ Verlaat de bus bij de Laan De Goede Herder 

▪ Ons kantoor bevindt zich na 200 m aan uw rechterhand 

Of: 

▪ Verlaat de bus bij de Leiderdorpsebrug 

▪ Ons kantoor bevindt zich na 800 m aan uw rechterhand 

 

➢ Via station Leiden Centraal 

➢ Neem bus 169 richting Alphen aan den Rijn 

➢ Verlaat de bus bij de Laan De Goede Herder 

➢ Ons kantoor bevindt zich na 200 m aan uw rechterhand 



 

Spreeklocatie Leiden 

Onze spreeklocatie in Leiden bevindt zich aan de Rijnsburgerweg 159 te Leiden. U kunt hier (betaald) 

parkeren en deze locatie is met de auto goed bereikbaar via de A44 of de N206 en op loopafstand (17 

min.) van het Centraal Station. 

U kunt vanaf het station ook bus 20 richting Noordwijk nemen en uitstappen bij bushalte Lijsterstraat 

(4 min. reistijd). 

Neem voor meer informatie telefonisch contact met ons op. 

 

Spreeklocatie Den Haag 

Onze spreeklocatie in Den Haag bevindt zich in het kantoor van DGA Financieel Adviseurs aan de 

Kranenburgweg 94 te Den Haag. U kunt hier (betaald) parkeren en deze locatie is met de auto goed 

bereikbaar via de A12 of de A4. 

U kunt vanaf het Centraal Station ook bus 28 richting Den Haag Zuiderstrand nemen en uitstappen bij 

halte Dr. Lelykade (20 min. reistijd). 

Neem voor meer informatie telefonisch contact met ons op. 

 


