Eigen vervoer: Vanuit Den Haag via de A4 richting Amsterdam
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Kies bij Amsterdam voor de Ring Amsterdam Zuid. Deze blijft u volgen
richting Amersfoort.
Vervolgens neemt u afslag S113 Watergraafsmeer/Diemen
Bij de stoplichten slaat u linksaf (onder de snelweg door). Deze weg heet de
Middenweg (S113). Deze weg volgen, hij gaat over in de Linnaeusstraat
(S113).
De Linnaeusstraat rijdt u af tot aan de rotonde/Mauritskade.
Neem op de rotonde de vierde afslag (= linksaf de Mauritskade op, S100).
Bij de stoplichten vlak na de rotonde gaat u meteen rechts, de Muidergracht
over (rechts is de Muiderpoort).
Bij de stoplichten slaat u linksaf de Sarphatistraat in.
Vervolgens gaat u de tweede straat rechtsaf, dit is de Roetersstraat.
Na ongeveer 100 meter gaat u over een brug. Na weer 100 meter slaat
u rechtsaf (bij een slagboom, net voor de tweede brug) de Nieuwe
Prinsengracht in.
Meld u bij de portier via een paal bij de slagboom en ga onder de slagboom
door. Er is een parkeerplaats op naam voor u gereserveerd.
Volg de weg om het gebouw heen (U-vorm maken) tot u bij de parkeergarage
komt. De parkeergarage bevindt zich onder gebouw E3 en is te bereiken door
bij nr. 129 (zie onderstaand kaartje) onder het gebouw door te rijden.
Als u uw auto heeft geparkeerd kunt u weer naar buiten lopen en naar de
ingang op nummer 130 gaan. Daar kunt u zich melden bij de receptie.
Komt u met een kinderwagen, neemt u dan de achteringang van gebouw G
op de binnenplaats. U loopt hiervoor vanuit de parkeergarage linksom richting
de glazen loopbrug tussen gebouw E3 en gebouw G (niet eronder door). Ga
rechts af langs gebouw G de helling af naar de witte achterdeur die open
staat. Als de deur niet open staat kunt u ons bellen. Als u binnen bent gaat u
rechtsaf de ingang in naar de lift. U neemt de lift naar de begane grond (B). U
kunt zich daar melden bij de receptie.

