
 

   

Routebeschrijving 
 
 

 
 
ZorgLoont 
Anna van Hannoverstraat 4 
2595 BJ ‘s-Gravenhage 
 
Tel:   070-7370449 
Fax:  084-8670307 
E-mail:  info@zorgloont.nl 
 
Per openbaar vervoer; 
Per open baar vervoer is ons kantoor goed bereikbaar. Treinstation Den Haag laan van 
NOI bevind zich direct voor het kantoorgebouw aan de Anna van Hannoverstraat. Neem 
hiervoor de uitgang aan de Den Haag zijde. 
 
Per auto; 
Vanuit Amsterdam: 

1. Neem de A4 richting Den Haag. 
2. Volg de borden richting Voorburg en Den Haag centrum bij het Prins Clausplein 
3. U voegt in op de A12. 
4. Neem afslag 3 Bezuidenhout en ga rechts de Schenkkade op. 
5. U vervolgt met de beschrijving “In Den Haag:” (zie onderstaand). 

 
Vanuit Utrecht: 

1. Neem de A12 richting Den Haag. 
2. Neem afslag 3 Bezuidenhout en ga rechts de Schenkkade op. 
3. U vervolgt met de beschrijving “In Den Haag:” (zie onderstaand). 



 

   

Vanuit Rotterdam/Delft: 
1. Neem de A13 richting Den Haag/Amsterdam. 
2. Volg de A4 richting Den Haag/Amsterdam. 
3. Volg de A12 richting Voorburg/Den Haag 
4. Neem afslag 3 Bezuidenhout en ga rechts de Schenkkade op. 
5. U vervolgt met de beschrijving “In Den Haag:” (zie onderstaand). 

 
In Den Haag: 

1. Rij rechtdoor en neem de tweede afslag rechts en ga de Wilhelmina van 
Pruisenweg op. 

2. Rij met de weg mee en u komt op de Anna van Hannoverstraat. 
3. De ingang van de parkeergarage bevind zich aan de linkerkant, nadat u de ingang 

van het kantoorpand bent gepasseerd. 
 
Parkeren: 
U kunt parkeren in de parkeergarage, als u zich aanmeld via de Intercom bij de ingang van 
de parkeergarage als bezoek voor ZorgLoont dan kunt naar binnen rijden.  
 
Op locatie: 
Het pand ondergaat momenteel een kleine verbouwing aan de hoofdingang. U kunt 
daarom gebruik maken van de ingang van restaurant SouthWood of de Horeca Academie. 
Als u belt of appt dat u bent gearriveerd komen wij u beneden ophalen. 
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