
Routebeschrijving 
 
De Geschillencommissie  

Bordewijklaan 46 
2591 XR Den Haag 

Tel.: (070) 310 53 10 
 

Parkeergelegenheid vindt u in het postcode- 
gebied: 2591 XW (Finnenburg) 

 

Per auto : 

Komend uit de richting Amsterdam (A4): 
Volg de A4 richting Den Haag.  
Vanaf hier zie * 
 
Komend uit de richting Rotterdam: 
Neem de A13 naar Den Haag. Bij het knooppunt  “Ypenburg”  
de A4 richting Den Haag/Utrecht/Amsterdam volgen.  
Richting Amsterdam (A4) aanhouden. 
Vanaf hier zie * 
 
Komend uit de richting Utrecht: 
Volg de A12 richting Den Haag. Bij het knooppunt  “Prins  
Clausplein” de A4 richting Amsterdam volgen. 
Vanaf hier zie * 
 
Komend uit de richting Leiden/Wassenaar (A44): 
Komend uit de richting Leiden/Wassenaar (A44): 

Volg de A44 richting Den Haag. Deze gaat over in de N44. Neem de afslag Leidschendam, aan uw 

linkerhand passeert u dan het van der Valk restaurant. Vervolgens gaat u bij de volgende twee 
stoplichten rechtdoor richting Mariahoeve. Daarna slaat u bij het volgende stoplicht linksaf (Hofzichtlaan). 

Bij het 3e stoplicht gaat u vervolgens rechtsaf, u bevindt zich op de Finnenburg. Na circa 250 meter ziet 
u aan uw linkerhand een voetgangersbrug.  Hier dient  u uw auto te parkeren. Parkeren op het 

Finnenburg is gratis. U loopt vervolgens over de brug rechtdoor het pad af. Aan het eind van het pad ziet 

u rechts ons kantoorgebouw met vijf vlaggenmasten ervoor. Vanwege een beperkt aantal plaatsen in 
onze parkeergarage is hier geen mogelijkheid tot parkeren.  

 

Per openbaar vervoer : 

Per trein 
Ons kantoor ligt op loopafstand van station Mariahoeve. 
Station Mariahoeve ligt op de lijn Leiden-Den Haag. U loopt het station uit richting de hoofdweg (Hofzichtlaan). 
Bij de stoplichten steekt u de Hofzichtlaan over. Vervolgens loopt u de Bordewijklaan in. Ons kantoor ligt in het 
kantorencomplex "Hofzichtpark" aan het eind van de Bordewijklaan aan uw linkerhand. 
 
Per tram 
Tram 6 tot de halte “Aegonplein”. Oversteken bij de stoplichten (niet richting station). Vervolgens loopt u de 
Bordewijklaan in. Ons kantoor ligt in het kantorencomplex "Hofzichtpark" aan het eind van de Bordewijklaan aan uw 
linkerhand. 
 
Per bus  
Lijn 24 richting Station Mariahoeve. Uitstappen bij halte "Margarethaland". Steek de straat over in de richting van het 
viaduct (Hofzichtlaan). Na ca 50 meter ziet u de Bordewijklaan aan uw rechterhand. Ons kantoor ligt in het 
kantorencomplex "Hofzichtpark" aan het eind van de Bordewijklaan aan uw linkerhand. 
 
 

De receptie van de Geschillencommissie bevindt zich op de tweede etage !! 
U dient zich rechtstreeks te melden bij de receptie op de tweede etage, waar 

de receptionist zal vragen naar uw legitimatie. 

* Neem de afslag Leidschendam.  
Volg de N 14 richting Leidschendam/Wassenaar.  
Na de eerste tunnel rijdt u een tweede tunnel in, 
richting Wassenaar. U sorteert tijdig links voor en gaat 
na de 2e tunnel direct linksaf. Vervolgens gaat u bij de 
2e stoplichten naar rechts (richting Den Haag). U rijdt 
het spoorwegviaduct onderdoor. U slaat bij de 2e 
stoplichten na het viaduct linksaf en bevindt zich op de 
Finnenburg. Na  circa 250 meter ziet u aan uw 
linkerhand een voetgangersbrug,  Hier  dient u uw 
auto te parkeren. Parkeren op het Finnenburg is 
gratis. 
U loopt vervolgens over de brug rechtdoor het pad af. 
Aan het eind van het pad ziet u rechts ons 
kantoorgebouw met vijf vlaggenmasten ervoor. 
Vanwege een beperkt aantal plaatsen in onze 
parkeergarage is hier geen mogelijkheid tot parkeren. 


