Routebeschrijving
CGI Rotterdam
Per auto
Vanuit Utrecht
Neem afslag 16 Prins Alexander. Sla aan het eind van de afslag linksaf
(Capelseweg). Sla direct na Total-tankstation bij de verkeerslichten
rechtsaf. U bevindt zich nu op de George Hintzenweg.

Vanuit Amsterdam/Den Haag
Knooppunt Kleinpolderplein – A20 richting Dordrecht. Neem afslag 16
Prins Alexander. Sla aan het eind van de afslag rechtsaf (Capelseweg).
Direct na TotalEnergies -tankstation bij de verkeerslichten rechtsaf. U
bevindt zich nu op de George Hintzenweg.

Vanuit Eindhoven/Breda/Dordrecht/Nijmegen
Volg de richting Rotterdam / Den Haag (A16). Knooppunt
Terbregseplein de A20 richting Utrecht. Neem afslag 16 Prins
Alexander. Sla aan het einde van de afslag rechtsaf. Direct na
TotalEnergies - tankstation bij de verkeerslichten rechtsaf. U bevindt
zich nu op de George Hintzenweg.

Parkeren
Om te parkeren neemt u de meest linker inrit van de parkeergarage. Het
betreft de inrit die toegang geeft tot het parkeerdek. Hier bevindt zich de
intercom waar u zich als bezoeker kunt aanmelden. Direct voor het
gebouw van CGI bevinden zich de bezoekersparkeerplaatsen. Meldt u
zich bij binnentreden van het CGI gebouw s.v.p. nogmaals bij onze
receptie.

Per openbaar vervoer
Neem de trein, bus of tram naar station Rotterdam Alexander. Loop het
perron af aan de achterkant, ga via de trap naar beneden en ga
vervolgens linksaf. Sla hierna direct rechtsaf: u loopt nu de George
Hintzenweg in. Voor voetgangers en fietsers is er een aparte deur die
toegang geeft tot het gebouw. U kunt zich hier aanmelden via de
intercom. Neem vervolgens de trap omhoog naar buiten. Het pand van
CGI bevindt zich aan de linkerkant. Meldt u zich s.v.p. nogmaals bij
onze receptie.

CGI Rotterdam
Bezoekadres
Lotus E
George Hintzenweg 89
3068 AX Rotterdam
Tel.: +31 (0)88 564 9041

Route description
CGI Rotterdam
By car
From Utrecht
Take exit 16 Prins Alexander and then turn left at the traffic lights
(Capelseweg). Turn right directly after the Total-tank station, at the
traffic lights. You are now on the George Hintzenweg.

From Amsterdam/Den Haag
Follow Kleinpolderplein – A20 in the direction of Dordrecht. Take exit
16 Prins Alexander. Turn right at the traffic lights (Capelseweg). Turn
right directly after the TotalEnergies-tank station, at the traffic lights.
You are now on the George Hintzenweg.

From Eindhoven/Breda/Dordrecht/Nijmegen
Follow the direction Rotterdam / Den Haag (A16) and then towards the
A20 direction Utrecht at the Terbregseplein. Take exit 16 Prins
Alexander. Turn right at the traffic lights (Capelseweg). Turn right
directly after the TotalEnergies -tank station, at the traffic lights. You
are now on the George Hintzenweg.

Parking
To park take the most left entrance. This gives access to the parking
space available in front of our office. There is an intercom at the
entrance where you can check in. Directly in front of the CGI office are
multiple parking places reserved for visitors. Please report to reception
when entering the building.

By public transport
Take the train, bus or tram to the Rotterdam Alexander station. When
existing the platform (in the back), take the stairs to go down and then
turn left and then directly to the right: you are now walking towards the
George Hintzenweg. There’s a direct access doorway for pedestrians
and cyclists at the CGI office address. You can check in through the
intercom. Take the stairs up and then walk towards the CGI office
building, on the left hand side of the square. Please report to reception
when entering the building.

CGI Rotterdam
Visiting address
Lotus E
George Hintzenweg 89
3068 AX Rotterdam
Tel.: +31 (0)88 564 9041

