ROUTEBESCHRIJVING
Meent 93e
3011 JG ROTTERDAM
Telefoon: 010-2827237
Komend vanuit het zuiden van Rotterdam:
Neem de snelweg A16 naar Rotterdam. Nadat u over de Van Brienenoordbrug bent
gereden neemt u afslag 25 ‘Centrum’. Houd de borden ‘Centrum’ aan (3/4 van de
rotonde); u rijdt nu over de Maasboulevard. Na ongeveer 2,5 km. komt u over een
klein bruggetje, met zwemparadijs ‘Tropicana’ aan uw linkerhand. Sla rechtsaf bij de
eerstvolgende verkeerslichten. U rijdt nu op de Oostmolenwerf. Ga na 300 meter
rechtdoor op de rotonde en na 2 verkeerslichten met de bocht mee naar links
(Goudse singel). Neem de vierde straat aan uw linkerhand (na ca. 700 meter); u rijdt
nu op De Meent. Na 350 meter vindt u ons kantoor aan de rechterzijde.
Komend vanuit het noorden, oosten of westen van Rotterdam:
Neem de snelweg A20 (Ring Noord) en neem afslag 14 ‘Centrum’. Volg de borden
richten het centrum. Na ca. 2 km. komt u op een grote rotonde (Hofplein). Neem ¾
van de rotonde; u rijdt nu op de Pompenburg. Volg de doorgaande weg (met de
bocht mee naar rechts), zodat u op de Goudse singel komt. Neem hier de 2e straat
aan uw rechterhand (na ca. 650 meter vanaf de grote rotonde); u rijdt nu op De
Meent. Na 350 meter vindt u ons kantoor aan de rechterzijde.
Voor de goede orde vermelden wij dat de parkeergelegenheden in de omgeving
van Rightmatch zijn voorzien van parkeermeters waar alleen betaald kan worden
met de chipkaart of een creditcard.
U kunt ook parkeren in de nabijgelegen parkeergarage, Parkeergarage V&D -WTC
(Leeuwenstraat).

Komend per openbaar vervoer
Neem de trein naar Rotterdam Centraal. Vertrek vanuit het station in oostelijke
richting. Ga na 70 m rechtsaf op het stationsplein. Ga na 120 m links de Weena op.
Neem na 400 meter de tweede afslag op de rotonde (de Pompenbrug). Ga na 200
meter rechtsaf de Haagseveer op. Ga na 350 meter linksaf de Meent op. Na 300 m
bent u gearriveerd en vindt u ons kantoor aan uw linkerhand. Dit is een wandeling
van ongeveer 15 minuten.
Of neem de trein naar station Blaak. Vanaf station Blaak loopt u de grote
marktplaats over en ga na 500 meter links de Meent op. Na 300 m bent u
gearriveerd en vindt u ons kantoor aan uw rechterhand. Dit is een wandeling van
ongeveer 5 minuten.
Graag tot ziens bij Rightmatch.

