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Auto: Komende vanuit Den Haag U volgt de A13
richting Rotterdam. Aan het eind van de A13 neemt
u de A20 richting Dordrecht/Utrecht. Vervolgens
bij het Terbregseplein neemt u de afslag A16 Ring
Rotterdam-Oost richting Dordrecht/Breda. Hier
moet u voorsorteren richting Centrum/Capelle a/d
IJssel. U neemt de afslag (afrit 25) Centrum/Capelle
a/d IJssel en sorteert links voor. U neemt de rotonde
viervijfde, richting A16 Ring/Den Haag/Utrecht en
volgt de parallelbaan afslag Brainpark III (zie borden).
Vervolgens neemt u rechtsaf de afslag Brainpark III.
Aan het eind van de afslag komt u een splitsing tegen,
waar u rechts kunt afslaan. Zie ‘vanaf de afslag’ voor
verdere informatie.
Komende vanuit Dordrecht/Breda Op de A16 moet
u voorsorteren richting Capelle a/d IJssel. U neemt
na de Van Brienenoordbrug de eerste afslag rechts
Centrum/Capelle a/d IJssel. U neemt de rotonde
rechtdoor, richting A16 Ring/Den Haag/Utrecht en
volgt de parallelbaan afslag Brainpark III (zie borden).
Vervolgens neemt u rechtsaf de afslag Brainpark III.
Aan het eind van de afslag komt u een splitsing tegen,
waar u rechts kunt afslaan. Zie ‘vanaf de afslag’ voor
verdere informatie.
Komende vanuit Utrecht/Gouda U neemt op de A20
bij het verkeersknooppunt Terbregseplein de afslag
A16 Ring Rotterdam-Oost richting Dordrecht/Breda.
Hier moet u voorsorteren richting Centrum/Capelle
a/d IJssel. U neemt de afslag (afrit 25) Centrum/
Capelle a/d IJssel en sorteert links voor. U neemt
de rotonde viervijfde, richting A16 Ring/Den Haag/
Utrecht en volgt de parallelbaan afslag Brainpark III
(zie borden). Vervolgens neemt u rechtsaf de afslag
Brainpark III. Aan het eind van de afslag komt u een
splitsing tegen, waar u rechts kunt afslaan.
Laatste stuk vanaf de afslag U neemt de afslag rechts
en ziet gelijk aan uw rechterhand ons kantoorgebouw
met parkeergarage. U kunt hier aanbellen bij de
slagboom en u aanmelden bij de receptie.

PricewaterhouseCoopers
Service BV

Parkeren U kunt kosteloos parkeren in onze
parkeergarage van ons kantoorgebouw.

Openbaar vervoer: Vanaf Rotterdam Centraal
Station: U neemt de trein richting Dordrecht en stapt
uit op Station Rotterdam Blaak. Daarna neemt u de
metro richting Ommoord of Capelle a/d IJssel/De
Terp/Zevenkamp/Nesselande (2 zones) en stapt uit bij
de halte Kralingse Zoom. Of
U neemt de metro vanaf Rotterdam Centraal Station
richting Spijkenisse. U stapt uit op Beurs/Churchillplein
en stap hier over op de andere metrolijn richting
Ommoord/Capelle a/d IJssel/Zevenkamp/Nesselande
(2 zones). U stapt uit bij de halte Kralingse Zoom.
Vanaf NS Station Rotterdam-Prins Alexanderpolder:
Vanaf Rotterdam Centraal Station: U neemt de trein
richting Dordrecht en stapt uit op Station Rotterdam
Blaak. Daarna neemt u de metro richting Ommoord of
Capelle a/d IJssel/De Terp/Zevenkamp/Nesselande (2
zones) en stapt uit bij de halte Kralingse Zoom.
Of u neemt de metro vanaf Rotterdam Centraal
Station richting Spijkenisse. U stapt uit op Beurs/
Churchillplein en stap hier over op de andere metrolijn
richting Ommoord/Capelle a/d IJssel/Zevenkamp/
Nesselande (2 zones). U stapt uit bij de halte Kralingse
Zoom.
Vanaf NS Station Rotterdam-Prins Alexanderpolder: U
neemt de metro richting Schiedam Centrum (1 zone)
en stapt uit bij de halte Kralingse Zoom.
Vanaf Metrostration Kralingse Zoom Vanaf het
metrostation kunt u lopen. Zie de blauwe lijn op de
kaart.

Via Vliegtuig Het dichtsbijzijnde vliegveld is
Rotterdam Airport (http://www.rotterdam-airport.
nl). Amsterdam Airport (Schiphol) is ongeveer op
een uur afstand. Mocht u hulp nodig hebben met
vlieg arrangementen kunt u eventueel onze hulp
inschakelen.
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