LB Finance
Tappersweg 12T
2031 ET Haarlem
T 023-7114090
Vanuit Alkmaar, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht:
via A9 tot Rottepolderplein
Vanuit Amsterdam:
via N200
Neem/volg vanaf het Rottepolderplein de A200 richting Haarlem
Ga bij de eerste stoplichten linksaf en bij de tweede rechtdoor (naar het
viaduct)
Vervolg deze weg, die in een bocht naar links over de snelweg gaat,
langs IKEA
Kies bij elk stoplicht rechtdoor (eerst met de bocht naar links, dan met de
bocht naar rechts)
Na het tweede stoplicht rijdt u op de Waarderweg
Voorbij MSD (aan uw linkerhand) slaat u bij de stoplichten linksaf, de
Industrieweg in
Ga de eerste straat rechts, daarna met de bocht mee naar rechts, en de
eerste straat links (vóór Sigma Coatings)
Dit is al de Tappersweg, maar u gaat direct weer links
Rij deze weg uit tot aan het water, hier is voldoende parkeerruimte. De
ingang tot ons kantoor bevindt zich tussen de drie rode gebouwen in.
Vanuit Alkmaar (via A22/Velsertunnel en N208/Randweg)
Volg de A9 richting Haarlem
Neem de afslag A22 Industrieterrein Corus/Spaarnwoude/HaarlemNoord/IJmuiden/Beverwijk
Rij door de Velsertunnel
Neem de afslag A208 Spaarnwoude/Haarlem-Noord/Velserbroek.
Houdt links aan
Neem de tweede afslag Waarderpolder/Kennemer Gasthuis Noord.
Ga onderaan de afrit linksaf
Rij deze weg (Vondelweg) helemaal uit tot aan de Schoterbrug.
Ga bij de stoplichten rechtdoor de Schoterbrug over
U komt nu op de Waarderweg
Ga bij het tweede stoplicht rechtsaf de Industrieweg op
Ga de eerste straat rechts, daarna met de bocht mee naar rechts, en de
eerste straat links (vóór Sigma Coatings)
Dit is al de Tappersweg, maar u gaat direct weer links
Rij deze weg uit tot aan het water, hier is voldoende parkeerruimte. De
ingang tot ons kantoor bevindt zich tussen de drie rode gebouwen in
Openbaar vervoer vanaf Haarlem Station
Pak stadsbus 4 richting IJmuiden. Stap uit bij de halte Waarderbrug.
Vanaf hier is het 5 minuten lopen naar de Tappersweg

