
Routebeschrijving naar Keizer Kliniek Den Haag

U vindt Keizer Kliniek op de 3e etage in het witte gebouw wat wij delen met de Hartstichting. U kunt na de 
hoofdingang direct doorlopen naar de lift.

Auto
A4:
Neem de afslag A12 richting Utrecht en blijf op de rechter baan. Na de bocht ziet u de afslag Nootdorp aan 
uw rechterzijde. Neem deze afslag. Bij de stoplichten gaat u rechtsaf richting Nootdorp. U slaat bij de 
stoplichten bij de T-splitsing onderaan links af. Dit is de Ypenburgse Stationsweg. Het parkeerterrein van 
Station Ypenburg is na 200 meter aan uw rechterhand.

A12:
Neem de afslag Nootdorp (5) en volg de borden Nootdorp. U slaat bij de stoplichten bij de T-splitsing 
onderaan links af. Dit is de Ypenburgse Stationsweg. Het parkeerterrein van Station Ypenburg is na 200 
meter aan uw rechterhand.

Parkeren
U kunt gratis parkeren op het parkeerterrein van Station Ypenburg (Prinses Maximastraat). Bij grote drukte 
kunt u ook betaald parkeren bij het kantoor van de Deelgemeente Den Haag Ypenburg, naast het 
politiebureau.

Ingang Keizer Kliniek
Aan het einde van de parkeerplaats of als u richting het station loopt ziet u aan uw linkerhand een loopbrug. 
Deze brengt u naar de hoofdingang van het witte gebouw aan uw linkerhand. U hoeft niet aan te bellen of 
zich te melden bij de receptioniste, maar u kunt doorlopen en de lift naar de 3e etage nemen.

Invalidenparkeerplaats
Eén dag voorafgaand aan uw afspraak kunt u een invalide parkeerplaats reserveren via het Klant Contact 
Centrum 088-783 82 08. Op de dag van de afspraak kunt u uitsluitend op vertoon van een geldige 
invalidenparkeerkaart toegang krijgen tot de parkeergarage van Keizer Kliniek. De invalidenparkeerplaatsen 
bevinden zich aan de linkerzijde, achterin de parkeergarage, bij de toegangsdeur naar het trappenhuis.

U wordt gebracht
Als u met de taxi komt of wordt gebracht kunt u zich laten afzetten aan de zijkant van het witte gebouw bij 
de leveranciersingang. Na het aanbellen loopt u via de parkeergarage en neemt u de lift naar de 3e etage.

Openbaar vervoer
Keizer Kliniek is ook zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Trein (NS Sprinter van Den Haag naar 
Utrecht), Tram (lijn 19) of Bus (lijn 30). Uitstappen bij Station Ypenburg.

Adres en contactgegevens
Keizer Kliniek Den Haag
Prinses Catharina-Amaliastraat 28
2496XD Den Haag
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