
 

 

Routebeschrijving Meditel 
Rotterdam The 
Hague Airport 

Zaventembaan 3 
3045 AR Rotterdam 

 
1e Etage 
Geen lift aanwezig! 

 

 
 
 
 

Met eigen vervoer 
    Vanuit Breda: volg de A16 richting Rotterdam. Op het knooppunt Terbregseplein de A20 richting 

Ring Noord nemen. Bij het knooppunt Kleinpolderplein de A13 naar Den Haag volgen. 

Op de A13 neem afslag 11 Rotterdam The Hague Airport en ga rechts. Zie verder bij ‘Op het vliegveld’ 
 
  Vanuit Utrecht: volg de A20 richting Hoek van Holland. Bij het knooppunt Kleinpolderplein de A13 

naar Den Haag volgen. 
Op de A13 neem afslag 11 Rotterdam The Hague Airport en ga rechts. Zie verder bij ‘Op het vliegveld’ 

 
    Vanuit Den Haag: volg de A13 richting Rotterdam. Neem afslag 11 Rotterdam The Hague Airport en 

ga links. 

Zie verder bij ‘Op het vliegveld’. 
 
    Vanuit Hoek van Holland: volg de A20 richting Gouda. Bij het knooppunt Kleinpolderplein de 

A13 naar Den Haag volgen. 

Op de A13 neem afslag 11 Rotterdam The Hague Airport en ga rechts. Zie verder bij ‘Op het vliegveld’ 

 
  Vanuit Zeeland: volg de A29 of A15 richting Europoort. Op het knooppunt Beneluxplein de A4 

naar Rotterdam volgen. Op het knooppunt Kethelplein de A20 richting Gouda. Bij het knooppunt 
Kleinpolderplein de A13 naar Den Haag volgen. 

Op de A13 neem afslag 11 Rotterdam The Hague Airport en ga rechts. Zie verder bij ‘Op het vliegveld’ 
 
Op het vliegveld: 

Volg de Vliegveldweg naar het vertrekgebouw. Linksaf de Rotterdam The Hague Airportbaan op. 
Direct wéér links, voor het tankstation linksaf. Dit is de Zaventembaan. Ga naar het einde van deze 

weg. Op het laatste gebouw links staat “365”, hier vindt u KeurCompany Meditel. 
 

 

Met het openbaar vervoer 
Het vliegveld Rotterdam The Hague Airport is goed te bereiken met RET bus lijn 33. Stap uit bij halte 

Vliegveldweg (A op de kaart) en wandel naar de vestiging (B op de kaart).  

Let op! Stap niet uit bij de aankomst- en vertrekhal van Rotterdam Airport, dan moet u nog een stuk 
wandelen. 

Kijk op www.9292.nl voor een reisadvies en de actuele situatie. 
 

 
 
 

Verhinderd? Te laat? 
Bent u onverwachts verhinderd of te laat? Neem zo snel mogelijk contact op met 0900-2021040 

(€ 0,45/gesprek). Tot 2 dagen tevoren kunt u de afspraak kosteloos verzetten. 
Als u te laat komt, kan het zijn dat andere cliënten voorrang krijgen. Soms is de agenda zo vol, dat u 
gevraagd zal worden een nieuwe afspraak te maken. 

http://www.9292.nl/
http://www.9292.nl/

