
 
Bereikbaarheid hoofdkantoor KPN Den Haag – AVA 12 april 2017 
 

Vanaf 12.00 uur is het KPN gebouw opengesteld voor de aandeelhouders. 
In verband met de toegangsregistratie wordt u verzocht om uiterlijk 13:30 uur aanwezig te zijn. 
Vanaf 14:00 uur is registratie niet meer mogelijk. 

           

 
       Bezoekadres hoofdingang Maanplein 55, 2516 CK Den Haag 
     

 

  

 

   

Routebeschrijving 
 
Vanuit Rotterdam: 
Via de A13 richting Den Haag. 
Neem de afslag Den Haag (A4). 
Houd Voorburg/Den Haag aan (A12).  
Na het Prins Clausplein neemt u de afslag 
Voorburg/Binckhorst.  
U slaat onderaan de afslag linksaf richting Binckhorst.  
U bevindt zich nu op de Maanweg. 
U kunt parkeren op parkeerterrein TP12. 
Voor het parkeerterrein gaat u rechtdoor bij de stoplichten. 
Na ca. 50 meter is rechts de inrit tot het terrein van KPN.  
Na het inrijden linksaf. Aan uw linkerzijde bevindt zich de 
inrit (volg de borden parkeren TP12). 
 
Vanuit Utrecht: 
Volg de A12 richting Den Haag. 
Bij het Prins Clausplein volgt u de route zoals hiervoor  
is aangegeven. 
 
Vanuit Amsterdam: 
A4 volgen tot aan het Prins Clausplein. 
U neemt de afslag Voorburg/Binckhorst. 
De route volgen zoals hiervoor is aangegeven. 

Openbaar vervoer 
 
Station Voorburg is op ca. 8 minuten loopafstand 
van het Maanplein. Er zijn veel treinen die stoppen 
op dit station. Geldt dat niet voor uw trein, dan kunt 
u naar station Den Haag CS reizen en vanaf hier 
buslijn 45 (Veolia of Arriva) nemen richting station 
Leiden CS en uitstappen bij station Voorburg. 
 
Reist u via station Den Haag HS, dan kunt u 
gebruik maken van bus 26 richting station Voorburg 
om het Maanplein te bereiken. 
 
 

Pendelvervoer 

 
Voor degenen die per openbaar vervoer reizen,  
kan op 12 april 2017 gebruik worden gemaakt van 
de pendelbussen die van 12:00 tot 14:00 uur en 
vanaf 16:30 uur tot een uur na afloop van de 
vergadering rijden tussen Station Voorburg en  
het hoofdkantoor KPN. 
 
 
 
 
 
 
 
 


