Routebeschrijving Stv
Met de auto
Vanuit Amsterdam
Neem de A4 richting Den Haag. Houd rechts aan bij het knooppunt 8-Knooppunt Prins
Clausplein-Leidschendam en volg de borden E30/A12/N14 richting Voorburg/Den Haag/
Utrecht.
Let op! Niet afslaan bij Leidschendam, maar doorrijden tot aan het knooppunt Prins
Clausplein. Op het knooppunt Prins Clausplein neemt u de A12 richting Den Haag en
vervolgens de afslag Voorburg. Bij de stoplichten gaat u rechtsaf en bij de volgende
stoplichten rechtdoor. U volgt dan de Prins Bernhardlaan. Na ongeveer 750 meter (bij het
derde stoplicht) slaat u linksaf. U bent gearriveerd op de Koningin Julianalaan. Stv is
gevestigd op de tweede verdieping boven de ABN-AMRO bank, direct aan uw
rechterhand. De ingang vindt u aan de kant van de Mac Donalds. Parkeren kan in de
Albert Heijn parkeergarage, na ongeveer 50 meter rechtsaf bij Mac Donalds. Dit is
betaald parkeren. U kunt ook in de omgeving van het kantoor op straat parkeren met de
blauwe parkeerschijf (maximaal 2 uur).

Vanuit Utrecht
Neem de A12 richting Den Haag en neem vervolgens de afslag Voorburg. Bij de
stoplichten gaat u rechtsaf en bij de volgende stoplichten rechtdoor. U volgt dan de Prins
Bernhardlaan. Na ongeveer 750 meter (bij het derde stoplicht) slaat u linksaf. U bent
gearriveerd op de Koningin Julianalaan. Stv is gevestigd op de tweede verdieping boven
de ABN-AMRO bank, direct aan uw rechterhand. De ingang vindt u aan de kant van de
Mac Donalds. Parkeren kan in de Albert Heijn parkeergarage, na ongeveer 50 meter
rechtsaf bij Mac Donalds. Dit is betaald parkeren. U kunt ook in de omgeving van het
kantoor op straat parkeren met de blauwe parkeerschijf (maximaal 2 uur).
Vanuit Rotterdam
Neem de A13 richting Den Haag. Bij knooppunt Ypenburg neemt u de A12 richting
Voorburg/Den Haag. Bij de stoplichten gaat u rechtsaf en bij de volgende stoplichten
rechtdoor. U volgt dan de Prins Bernhardlaan. Na ongeveer 750 meter (bij het derde
stoplicht) slaat u linksaf. U bent gearriveerd op de Koningin Julianalaan. Stv is gevestigd
op de tweede verdieping boven de ABN-AMRO bank, direct aan uw rechterhand. De
ingang vindt u aan de kant van de Mac Donalds. Parkeren kan in de Albert Heijn
parkeergarage, na ongeveer 50 meter rechtsaf bij Mac Donalds. Dit is betaald parkeren.
U kunt ook in de omgeving van het kantoor op straat parkeren met de blauwe
parkeerschijf (maximaal 2 uur).
Met openbaar vervoer
Stv kunt u bereiken vanaf station Den Haag Centraal (6 haltes) of Den Haag Laan van
NOI (2 haltes) met tram 2 richting Leidschendam Noord. Stap uit bij de tramhalte “Mgr.
Van Steelaan”, steek over bij de rotonde en loop verder richting het winkelcentrum
Koningin Julianaplein. Aan het einde van het winkelcentrum ziet u het Corbulo gebouw
aan uw linkerhand, waar ook de ABN AMRO bank in is gevestigd. De ingang bevindt zich
aan de kant van de Mac Donalds. Stv is gevestigd op de tweede verdieping.

Daarnaast kunt u vanaf station Rijswijk bus 23 richting Duindorp of vanaf station Den
Haag Laan van NOI bus 23 richting Kijkduin nemen. U stapt uit bij de halte Koningin
Julianaplein. U ziet het Corbulo gebouw aan uw linkerhand (overkant van de weg)
wanneer u vanaf station Rijswijk reist of aan uw rechterhand wanneer u vanaf station
Den Haag Laan van NOI.

Adres:
Koningin Julianalaan 351
2273 JJ Voorburg

