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Met de auto vanaf Utrecht
Volg de A12 naar Den Haag/Rotterdam. Houd bij knooppunt Gouwe links aan, rij door op
A12/E30 en volg de borden Den Haag/Zoetermeer/Waddinxveen. Neem afslag 7-Zoetermeer
richting Zoetermeer/Pijnacker/Berkel en Rodenrijs/N470. Sla linksaf naar de Oostweg (borden
naar N470/Zoetermeer/Pijnacker/Berkel en Rodenrijs). Sla na 520m rechtsaf naar de Zuidweg en
houdt links aan. Sla na 2,1 km linksaf naar de Mahatma Gandhisingel (wijk 19) (voor traverse
station). Sla na 400 m rechtsaf naar de Maria Montessorilaan. Gebouw 'Flores' staat aan het eind
links.

Met de auto vanaf Den Haag
Volg de A12 naar Utrecht. Sla rechtsaf bij afslag 6 Zoetermeer-Centrum. Einde van de afrit
rechtsaf naar De Lus Zoetermeer-Wijken. Sla na 900 m rechtsaf naar de Mahatma Gandhisingel
(wijk 19) (voorbij traverse station). Sla na 400 m rechtsaf naar de Maria Montessorilaan.

Met de auto vanaf Amsterdam
Volg de Ring Amsterdam en vervolgens de A4 richting Den Haag. Ga bij knooppunt Prins
Clausplein richting de A12/E30 Utrecht – Zoetermeer. Sla rechtsaf bij afslag 6 ZoetermeerCentrum. Einde van de afrit rechtsaf naar De Lus Zoetermeer-Wijken. Sla na 900 m rechtsaf naar
de Mahatma Gandhisingel (wijk 19) (voorbij traverse station). Sla na 400 m rechtsaf naar de
Maria Montessorilaan.

Parkeren omgeving
Parkeren is mogelijk in de directe omgeving van ons pand. Er is ook een P+R parkeerplaats die u
aantreft wanneer u aan het einde van de Maria Montessorilaan rechts afslaat en vervolgens
linksaf onder het bruggetje doorrijdt (Op dit fietspad mogen ook auto’s rijden).
In de parkeergarage zijn slechts een paar parkeerplaatsen beschikbaar. Deze kunt u via uw
contactpersoon bij Centramed reserveren indien beschikbaar. De parkeergarage heeft een
ingang aan de Maria Montessorilaan en ingang aan de Boris Pasternaklaan. In de garage kunt u
de borden ‘Flores’ volgen voor de parkeerplaatsen van Centramed. Bij vertrek ontvangt u van ons
een uitrijkaart.

Met openbaar vervoer
Het pand van Centramed bevindt zich op loopafstand (5 min) van station Zoetermeer. U verlaat
het station aan de Zuidzijde (uitgang Rokkeveen) en loopt het plein over. Hou hierbij links aan, en
ga vóór het NH hotel de trappen af. Steek de Danny Kayelaan over. U loopt de Mahatma
Ghandisingel in. U loopt zo'n 200 meter langs het KPN-gebouw aan uw rechterzijde. Vervolgens
gaat u de eerste weg rechts in, de Maria Montessorilaan. Gebouw 'Flores' staat aan het eind
links. U vindt ons op de tweede & derde etage.

