
Met de auto:
Vanuit richting Alphen aan den Rijn (N11)

Volg vanaf de N11 de borden richting Leiderdorp (A4). U rijdt nu op de A4, lees verder bij “Vanuit richting Den Haag”.

Vanuit richting Den Haag (A4)
Neem op de A4 afslag 6 (Hoogmade / Leiderdorp). Bovenaan de afrit gaat u linksaf op de rotonde (volg de borden richting
Leiderdorp). De volgende 2 rotondes neemt u ook driekwart (linksaf), vervolgens rechtsaf met de weg mee. Lees verder bij 1.

Vanuit richting Amsterdam (A4)
Neem op de A4 afslag 6 (Hoogmade / Leiderdorp). Bovenaan de afrit neem u de 1e afslag op de rotonde (richting Leiderdorp).
De volgende rotonde neemt u driekwart (sla linksaf), vervolgens rijdt u rechtsaf met de weg mee. Lees verder bij 1.

1. U rijdt Leiderdorp in (Persant Snoepweg), sla vervolgens bij de 1e rotonde linksaf richting Alrijne Ziekenhuis.
Rij achter het ziekenhuis langs, u ziet het ActiVite gebouw aan uw linkerhand. Aan de zijkant van het gebouw zijn voor de 
slagbomen een aantal parkeerplaatsen voor bezoekers, of parkeer in de Q-park garage (ingang achter Hästens Flagshipstore).

Andere richtingen
Vanuit andere richtingen: volg de borden naar Leiderdorp. In Leiderdorp volgt u de borden naar het Alrijne Ziekenhuis. 
Het ActiVite gebouw bevindt zich aan de achterzijde van het ziekenhuis. Aan de zijkant van het gebouw zijn voor de 
slagbomen een aantal parkeerplaatsen voor bezoekers, of parkeer in de Q-park garage (ingang achter Hästens Flagshipstore).

Met het openbaar vervoer:
Bus

Halte Simon Smitweg Leiderdorp, Alrijne Ziekenhuis. Er gaan diverse lijnen richting het Alrijne Ziekenhuis/Simon Smitweg.
Voor de actuele dienstregeling verwijzen we u naar Openbaar Vervoer Reisinformatie, telefoonnummer: 0900-9292 of op 
internet www.9292ov.nl

Taxi
Binnen de Leidse regio kunt u reizen met de OV-taxi. Deze kan u thuis ophalen en voor de deur van ActiVite afzetten. Indien
gewenst brengt de OV-taxi u ook weer thuis. De OV-taxi rijdt zowel met personenauto's als met busjes die toegankelijk zijn
voor rolstoelen en een lage instap hebben. U dient de OV-taxi minimaal een uur voor vertrek te bestellen: telefoonnummer
0900 - 202 23 68 (ook voor informatie over ritprijzen, kortingsregeling), Visicom (slechthorenden) 038 - 339 48 92.

Simon Smitweg 8
Leiderdorp

Openingstijden winkel:
maandag t/m vrijdag
09:00 – 17:30 uur
zaterdag
09:00 – 16:00 uur

T (071) 516 14 15
F (071) 516 13 09
E info@activite.nl
I www.activite.nl

Routebeschrijving ActiVite Hoofdkantoor




