ROUTEBESCHRIJVING
In Den Haag is er op 2 locaties een Laan
van Ypenburg. Gebruikt u een
navigatiesysteem dan kan het zijn dat u
op de verkeerde Laan van Ypenburg
komt. Met deze routebeschijving komt u
op het juiste adres.

VANUIT DE RICHTING AMSTERDAM (A4)
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Neem de afslag Rijswijk-centrum.
Onderaan de afslag bij de stoplichten rechtsaf en direct nogmaals
rechtsaf bij de volgende stoplichten. Volg de weg onder de A4 door en
sla bij de eerste stoplichten nogmaals rechtsaf.
Rij na +/- 50 meter rechtuit het hek door en ga het Bedrijvencomplex
Ypenburg op.
Sla meteen rechtsaf en volg de weg.
Na +/- 150 meter linksaf.
Na +/- 250 meter vindt u Capriole Coffee Service aan uw rechterhand.
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Volg de A12 richting Den Haag.
Volg de A4 richting Rijswijk.
Neem de afslag 9 Rijswijk-centrum.
Onderaan de afslag bij de stoplichten rechtsaf en direct nogmaals
rechtsaf bij de volgende stoplichten. Volg de weg onder de A4 door en
sla bij de eerste stoplichten nogmaals rechtsaf.
Rij na +/- 50 meter rechtuit het hek door en ga het Bedrijvencomplex
Ypenburg op.
Sla meteen rechtsaf en volg de weg.
Na +/- 150 meter linksaf.
Na +/- 250 meter vindt u Capriole Coffee Service aan uw rechterhand.
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CAPRIOLE COFFEE SERVICE
LAAN VAN YPENBURG 114
2497 GC DEN HAAG
T. (070) 414 41 41
INFO@CAPRIOLE.NL
WWW.C APRIOLE.NL

VANUIT DE RICHTING ROTTERDAM (A13)
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Neem afslag 7 Rijswijk.
Ga bij de stoplichten rechtdoor.
Volgende stoplichten ook rechtdoor.
Volgende stoplichten ook rechtdoor, hierna bij de stoplichten rechtsaf
(Laan van Hoornwijk).
Volg de weg onder de A4 door en sla bij de eerste stoplichten nogmaals
rechtsaf.
Rij na +/- 50 meter rechtuit het hek door en ga het Bedrijvencomplex
Ypenburg op.
Sla meteen rechtsaf en volg de weg.
Na +/- 150 meter linksaf.Na +/- 250 meter vindt u Capriole Coffee
Service aan uw rechterhand.

