Adres
Chubb Fire & Security B.V.
Schipholweg 343
1171 PL Badhoevedorp
T 088 – 112 43 00
I www.chubbfs.nl

Routebeschrijvingen

Auto | Vanuit Den Haag, Rotterdam (A12)
•
•
•
•
•
•
•
•

Volg de A4, richting Amsterdam;
Neem de afslag Luchthaven Schiphol (afrit 2);
Houd rechts aan en volg de borden voor U5/Vracht/Cargo;
Onder aan de afslag linksaf naar de Westelijke Randweg;
Rij vervolgens 4 km rechtdoor;
Bij het stoplichten slaat u linksaf richting Schipholweg/N232;
Onder het viaduct door, bij het volgende kruispunt rechtsaf slaan [na 800 meter];
Chubb Fire & Security is gevestigd aan het einde van deze weg [na 350 meter].

Auto | Vanuit Amsterdam (A4/A10)
•
•
•
•
•
•
•

Volg de A4 of A10 richting Schiphol, Den Haag;
Bij knooppunt ‘Badhoevedorp’ neem de afslag A9 richting Amstelveen/Utrecht;
Neem de afslag Aalsmeer [afrit 6];
Onder aan de afslag rechtsaf [Schipholweg/N232];
Rij vervolgens 4 km rechtdoor;
Onder het viaduct door, bij het volgende kruispunt rechtsaf slaan [na 800 meter];
Chubb Fire & Security is gevestigd aan het einde van deze weg [na 350 meter].

Auto | Vanuit Amersfoort (A1)
•
•
•
•
•
•
•
•

Volg de A1 richting Amsterdam;
Bij knooppunt ‘Watergraafsmeer’, neem de afslag A10 Oost richting Den Haag/Amsterdam (oost);
Bij knooppunt ‘Badhoevedorp’ neem de afslag A9 richting Amstelveen/Utrecht;
Neem de afslag Aalsmeer [afrit 6] N232 richting Aalsmeer/Luchthaven Schiphol;
Onder aan de afslag rechtsaf [Schipholweg/N232];
Rij vervolgens 4 km rechtdoor;
Onder het viaduct door, bij het volgende kruispunt rechtsaf slaan [na 800 meter];
Chubb Fire & Security is gevestigd aan het einde van deze weg [na 350 meter].

Auto | Vanuit Hilversum (N201 > A9)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volg de N201 richting Vinkeveen;
Volg vervolgens A2 richting Amsterdam;
Bij knooppunt ‘Holendrecht’ neem de afslag A9 richting Amstelveen/Haarlem;
Neem de afslag Aalsmeer [afrit 6] N232 richting Aalsmeer/Luchthaven Schiphol;
Neem op de rotonde de 1e afslag;
Onder het viaduct door, bij het volgende stoplicht rechtsaf slaan [Schipholweg/N232];
Rij vervolgens 4 km rechtdoor;
Onder het viaduct door, bij het volgende kruispunt rechtsaf slaan;
Chubb Fire & Security is gevestigd aan het einde van deze weg [na 350 meter].

Auto | Vanuit Arnhem (A12)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volg de A12 richting Utrecht;
Bij knooppunt ‘Ouderijn’ neem de afslag A2 richting Amsterdam;
Bij knooppunt ‘Holendrecht’ neem de afslag A9 richting Amstelveen/Haarlem;
Neem de afslag Aalsmeer [afrit 6] N232 richting Aalsmeer/Luchthaven Schiphol;
Neem op de rotonde de 1e afslag;
Onder het viaduct door, bij het volgende stoplicht rechtsaf slaan [Schipholweg/N232];
Rij vervolgens 4 km rechtdoor;
Onder het viaduct door, bij het volgende kruispunt rechtsaf slaan;
Chubb Fire & Security is gevestigd aan het einde van deze weg [na 350 meter].

Parkeren
Op het terrein van Chubb Fire & Security bevinden zich parkeerplaatsen voor bezoekers. Wanneer u
door de slagboom gereden bent, kunt u overal op het terrein gebruik maken van de parkeerplaatsen.

Openbaar vervoer
Actuele reisadviezen zijn te verkrijgen via www.9292.nl, met bestemming ‘Schipholweg 343,
Badhoevedorp’ halte ‘Badhoevedorp, Schuilhoeve’. Chubb Fire & Security ligt tegen de Rijksweg N232
aan, op ongeveer 4 minuten lopen van de halte.

Buslijnen vanaf Schiphol
Vanaf Schiphol stapt u op bus 194 en stapt u uit bij de halte ‘Badhoevedorp, Schuilhoeve’. Vanaf
Schiphol is de reistijd naar ons kantoor circa 18 minuten.
Stap uit bij de Schipholweg/N232. Loop vervolgens richting het viaduct van de snelweg en sla, na 25
meter, bij het kruispunt linksaf. Loop vervolgens 350 meter rechtdoor.
U loopt tegen het pand van Chubb Fire & Security aan.

