
 
Grote Houtstraat 176 
2011 SZ Haarlem 
Tel: (+31) 023 - 512 3030 
 
Openingstijden:  
maandag t/m vrijdag van 
09.00 - 17.30 uur 
 

 

 

 
Parkeren kan het beste in parkeergarage Houtplein. Het 
adres van de parkeergarage is Wagenmakerslaan 1, 2012 
DJ Haarlem. 
 
Bij uitgang Haarlem Centrum loop je naar rechts richting de 
winkelstraat. Brug over, langs de bloemenstal zie je de Albert  
Heijn. Boven de Albert Heijn zie je onze vestiging.  
 
Vanuit Amsterdam/Utrecht: 
Je rijdt via de A10 in de richting van Utrecht/Den Haag.  
Volg het knooppunt de nieuwe meer de A4, E19 richting Den 
Haag. Volg het knooppunt Badhoevedorp de A9 richting 
Haarlem. Bij knooppunt Rottepolderplein neem je de afslag 
Haarlem-Zuid naar N205 richting Zandvoort. Ga na 3,9 km 
rechtsaf naar de Rustenburgerlaan op. Volg deze weg 400m 
tot aan de stoplichten, daar gaat de weg over in het 
Frederikspark. Sla na 200m rechtsaf naar de 
Wagenmakerslaan waar je kunt parkeren in parkeergarage 
Houtplein. 

 

Vanuit Den Haag: 
Je rijdt via de A12 richting Amsterdam, Utrecht. Bij 
Knooppunt Prins Clausplein rijd je van de A12 naar de A4 
richting Amsterdam, Leiden. Bij knooppunt De Hoek rijd je 
van de A4 naar de A5 in de richting van Haarlem. Bij 
knooppunt Raasdorp rijd je van de A5 naar de A9 in de 
richting van Haarlem. Bij knooppunt Rottepolderplein neem 
je de afslag Haarlem-Zuid naar N205 richting Zandvoort. 
Ga na 3,9 km rechtsaf naar de Rustenburgerlaan op. Volg 
deze weg 400m tot aan de stoplichten, daar gaat de weg 
over in het Frederikspark. Sla na 200m rechtsaf naar de 
Wagenmakerslaan waar je kunt parkeren in parkeergarage 
Houtplein. 
 

 
Vanaf het station Haarlem zijn er meerdere bussen die je 
kunt nemen richting de vestiging van YoungCapital, 
uitstappen bij Halte Tempelierstraat. De buslijnen 140, 175 
en 176 komen langs deze halte. Vanaf de halte loop je 
richting Café Storing en Dynabyte. Hier ga je linksaf richting 
het centrum van Haarlem. Brug over, langs de bloemenstal 
zie je de Albert Heijn. Boven de Albert Heijn zie je onze 
vestiging.  
 
Je kunt ook buslijn 2, 3 en 300 nemen en uitstappen bij halte 
‘Verwulft/Centrum’. Je loopt vanaf de bushalte richting de 
McDonalds, de Grote Houtstraat in. Aan het einde van de 
Grote Houtstraat, boven de Albert Heijn, zie je onze vestiging 
Haarlem.  
 
Je kunt ook vanaf station Haarlem te voet onze vestiging 
bereiken. Je loopt als je het station uitloopt naar rechts en 
ziet dan restaurant de Lange Muur. Daar ga je links en loop 
je alsmaar rechtdoor. Je ziet uiteindelijk de Hema aan je 
linkerhand. Ook hier blijf je rechtdoor lopen, de 
Barteljorisstraat in. Ook hier ga je rechtdoor, over de Grote 
Markt, door het centrum van Haarlem. Uiteindelijk kom je 
aan bij de McDonalds op de Grote Houtstraat. Aan het einde 
van de Grote Houtstraat, boven de Albert Heijn, zie je onze 
vestiging Haarlem aan de rechterkant.  


