ROUTEBESCHRIJVING Holland Talent Group
Morssingel 11, 2312 AZ Leiden
Telefoonnummer: 071- 3030035
Graag uw aandacht voor het volgende!
Indien u gebruikt maakt van een navigatiesysteem raden wij u aan parkeerterrein
“Morssingelterrein” aan te houden.
Vanaf daar volgt u de aanwijzingen zoals hieronder vermeld.
A. per auto
Vanuit de richting Amsterdam/ Amstelveen/ Schiphol (A4)/(A44)
Neemt u op de A44 afslag Leiden (afslag 8)
Ga na 0.5 km linksaf bij het stoplicht de Ingenieur G. Tjalmaweg (N206) op richting
Leiden
Ga na 250 meter bij het stoplicht rechtdoor de Plesmanlaan op richting Leiden
Ga na 1.9 km (na het spoorwegviaduct) bij het stoplicht rechtdoor en direct linksaf de
Morssingel op
Sla op de Morssingel direct rechtsaf en rijdt hier nog 60 meter rechtdoor en sla dan
linksaf richting parkeerterrein Morssingelterrein.
Vanuit de richting Den Haag (Centrum) Wassenaar A44
Neemt u de afslag Leiden - transferium (afslag 8)
Bij de verkeerslichten gaat u rechtsaf de Plesmanlaan op
U rijdt rechtdoor tot na het spoorwegviaduct
Na de verkeerslichten gaat u bij het stoplicht rechtdoor en na 60 meter direct linksaf de
Morssingel op
Sla op de Morssingel direct rechtsaf en rijdt hier nog 60 meter rechtdoor en sla dan
linksaf richting parkeerterrein Morssingelterrein.
Wanneer u op het parkeerterrein staat dan ziet u de achterkant van de
Jumbo(supermarkt). Steek hier binnendoor en sla direct rechtsaf, na ca. 200 meter gaat
u rechtsaf de Morssingel op en vind u direct aan de rechterkant de ingang van ons
kantoor.
B. met het openbaar vervoer
Komt u met de trein of bus
Komende vanuit Leiden CS(stadszijde)gaat u rechtdoor de Stationsweg op.
Na ca. 300 meter gaat u rechtsaf de Morssingel op en vind u direct aan de rechterkant de
ingang van ons kantoor.

ROUTEBESCHRIJVING Holland Talent Group Hoofddorp
(Begane grond Crown Business Center)
Vanuit Amsterdam / Haarlem (A4)
Neem na de schipholtunnel de eerste afslag (vanuit Amsterdam) en volg de weg tot afrit
3 (Aalsmeer – Hoofddorp)
Vanuit Haarlem bij overgang A5 naar A4 eerste afslag pakken (afrit 3 Aalsmeer,
Hoofddorp)
Neem de eerst volgende afslag (Hoofddorp, Heemstede) en blijf de weg volgen tot het
eerst volgende stoplicht.
Sla bij het stoplicht linksaf en volg kruisweg N201 tot het 2 e stoplicht.
Sla bij het stoplicht linksaf en direct bij het volgende stoplicht rechtsaf (Kruisweg)
Neem de eerst volgende afrit links en rij naar het 2 e gebouw aan uw rechterhand (Crown
Business Center)
Vanuit Rotterdam/Den Haag (A4)
Neem vanaf de A4 afslag Hoofddorp (afrit 3) en sla bij stoplicht linksaf.
Volg de bij het 1e stoplicht weg en rij rechtdoor (richting hoofddorp noord).
Sla bij het 2e stoplicht rechtsaf en volg de weg.
Sla bij het stoplicht linksaf en volg kruisweg N201 tot het 2e stoplicht.
Sla bij het stoplicht linksaf en direct bij het stoplicht rechtsaf (Kruisweg)
Neem de eerst volgende afrit links en rij naar het 2 e gebouw aan uw rechterhand (Crown
Business Center)
Heemstede (N201)
Ga aan het einde van de Heemstede Dreef (N201) bij het stoplicht rechtsaf (Van Heuven
Goedhartlaan).
Sla direct bij het stoplicht rechtsaf (Kruisweg)
Neem de eerst volgende afrit links en rij naar het 2 e gebouw aan uw rechterhand (Crown
Business Center)
Hoofddorp
Dit is de Hoofdweg (oostzijde). Vervolg de Hoofdweg tot het 2e stoplicht (ca. 600 meter).
Bij de stoplichten rechtdoor, na circa 25 meter is het kantoorpand aan de linkerzijde van
de weg (Crown Business Center). Ons kantoor is gevestigd op de tweede verdieping.
Openbaar vervoer Station Hoofddorp
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Bus
Bus
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tot halte Marktplein, of
tot halte Marktplein, of
tot halte Jupiterstraat, of
halte Marktplein

