Routebeschrijving LUX Advocaten
Per trein:
Het kantoor ligt vlak bij het treinstation Haarlem CS.
Looproute vanaf station Haarlem cs (ca 5 minuten)
Vanaf de hoofduitgang (richting centrum) steekt u schuin rechts het stationsplein over en u loopt
richting het centrum door de Kruisstraat. Bij de eerste gracht (Nieuwe Gracht) steekt u de brug over
en slaat u meteen links af. Na 50 meter bent u bij nummer 7.
Met de auto vanaf de A9 (alle richtingen)
Via de A9 neemt u de afslag Halfweg, Haarlem. Hierna volgt u Haarlem (A 200). U rijdt almaar
rechtdoor tot in de stad. Aan het einde van deze weg bij het vierde verkeerslicht (bij de Amsterdamse
Poort) gaat u op de T-splitsing rechtsaf. U slaat daarna meteen linksaf, en volgt de weg. Na een bocht
naar links rijdt u over de brug over het Spaarne. Als u over het water bent slaat u rechtsaf, en u rijdt
dan langs het Spaarne. Zodra dat kan - na een paar honderd meter - maakt u (bij een viskraampje)
een U bocht. U neemt vervolgens de eerste weg rechts, en rijdt de Nieuwe Gracht op. Het kantoor
ligt in het tweede blok aan de linkerkant.
Meestal is er voldoende (betaalde) parkeergelegenheid in de omgeving.
Er zijn ook diverse parkeergarages op loopafstand:
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By train
The firm is situated close to Haarlem train station (5 minutes walking).
Walking route
From the exit (direction “centrum”) you walk you cross the square and walk in the direction of the
Centre through the Kruisstraat. You continue until you cross a canal (Nieuwe Gracht). After you cross
the bridge turn immediately left. The office is one block further on your right hand side.
By car (from highway A9)
On the highway A9 you take the exit “Halfweg, Haarlem”. You follow the direction Haarlem (A 200).
You drive all the way straight to the city centre. At the end of this road at the fourth traffic lights (at
the Amsterdamse Poort) you turn right at the T -junction. Then turn immediately left. After the road
turns to the left you cross a bridge over the Spaarne river. After you crossed the bridge turn right,
and drive along the river. At the first opportunity – after a few hundred meters - (you see a small fish
shop) - you make a U turn. You then take the first street on your right, this is the Nieuwe Gracht. Our
offices are two blocks further on your left hand side.
You can park your car on any available (paid) parking. If you wish you can also store your car in one of
the parking garages. They are all at walking distance from our office.
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