
 

 

Routebeschrijving 

Bezoekadres: 

Laan van Nieuw Oost-Indië 133H 

2593 BM Den Haag 

Tel: 070-363 35 55 

www.dayonelegal.nl 

 

Bij het gebruik van een navigatiesysteem raden wij aan om de De Carpentierstraat 127 in te 

voeren als (eind)bestemming. Hier vindt u de parkeerplaats behorend bij ons pand. 

Vanaf de parkeerplaats kunt u lopend doorsteken naar de hoofdingang aan de Laan van 

Nieuw Oost-Indië.  

Bij binnenkomst in de centrale hal bevinden de liften zich aan de rechterzijde. Ons kantoor 

bevindt zich op nummer 133H (4e verdieping.) 

 

Bereikbaarheid met de auto: 

Vanuit Amsterdam / Utrecht / Rotterdam 

Vanaf de A4 of A13 komend kies je bij knooppunt Prins Clausplein de A12 richting Den Haag. 

Volg deze A12 tot aan de afslag Centrum-Zuid (afslag 2). 

Sorteer rechts voor en draai rechtsaf de Juliana van Stolberglaan op. Maak na ca. 500 meter 

linksaf een U-bocht bij een grote kruising met de Laan van Nieuw Oost-Indië.  

Sla na ca. 50 meter rechtsaf de De Carpentierstraat in. Na ca. 10 meter kunt u parkeren op 

de bezoekersparkeerplaatsen op het parkeerterrein achter de kerk (Juliana van 

Stolberglaan/De Carpentierstraat).  

 

Vanuit Amsterdam / Leiden 

Volg de A44 richting Centrum Den Haag/ Scheveningen. De A44 gaat over in de N44/ 

Leidsestraatweg. Als je Den Haag binnenrijdt, links aanhouden en links afslaan, richting 

Voorburg/Leidschendam. Dit is al de Laan van Nieuw Oost-Indië.  

Bij het 3e stoplicht rechtsaf de Juliana van Stolberglaan op. Sla na ca. 50 meter rechtsaf de 

De Carpentierstraat in. Na ca. 10 meter kunt u parkeren op de bezoekersparkeerplaatsen op 

het parkeerterrein achter de kerk (Juliana van Stolberglaan/De Carpentierstraat).  

 

Bereikbaarheid met openbaar vervoer: 

Vanaf Den Haag CS 

Tram 2 richting Leidschendam Noord, halte: Oostinje of Tram 6 richting Leidschendam 

Leidsenhage, uitstappen halte: Oostinje 

Als u de tram uit bent, loopt u richting Laan van Nieuw Oost-Indië en dan linksaf de straat in. 

Laan van Nieuw Oost-Indië 133 bevindt aan de linkerkant van de straat.  

 

Vanaf Den Haag Laan van NOI 

Tram 2 richting Kraayenstein, halte Oostinje  

Stadsbus 23 richting Scheveningen Noorderstrand, halte: Juliana van Stolberglaan. 

 

Vanaf Den Haag HS, raden wij ook aan om eerst naar Den Haag Centraal station te reizen en 

dan bovenstaande informatie te volgen. 

http://www.dayonelegal.nl/

