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Routebeschrijving
Triggerpoint bevindt zich op de zesde etage in het Groot Handelsgebouw, te Rotterdam
Met de auto:
Vanuit Den Haag /Delft:
e
Rijksweg A 13 richting Rotterdam. Afslag Rotterdam Centrum. 2 stoplicht rechts, langs Diergaarde
Blijdorp, tunnel onderdoor op rotonde ¾ links. Rechtdoor en na groenstenen gebouw aan uw linkerhand
direct links afslaan voor diverse parkeergelegenheden.
Vanuit Breda/Tilburg/Eindhoven:
Via Van Brienenoordbrug (A16) richting Hoek van Holland (A20) aanhouden. Afslag Rotterdam Centrum.
Borden Centrum aanhouden tot aan Hofplein. Hier rechts voorsorteren. U bevindt zich op de Weena. Ga
onder het viaduct door, waarna u rechts het Groot Handelsgebouw ziet. Hierna direct rechts afslaan voor
diverse parkeergelegenheden.
Vanuit Utrecht
U rijdt op de A20 richting Rotterdam. Neem afslag Rotterdam Centrum. Borden Centrum aanhouden tot
aan Hofplein. Hier rechts voorsorteren. U bevindt zich op de Weena. Viaduct onderdoor, waarna u rechts
het Groot Handelsgebouw ziet. Hierna direct rechts afslaan voor diverse parkeergelegenheden.
Van parkeerplaats tot Triggerpoint
Parkeer onder het Groot Handelsgebouw (Parkeergarage Groothandelsgebouw P1) in de buurt van
ingang C. Mocht deze parkeergarage vol zijn, dan kunt u parkeren in Parkeergarage Groothandelsgebouw
P2 (na het gebouw bestaande uit groene stenen aan uw linkerhand - het ‘Albeda College’ - direct links).
Ingang C zit direct na de helling aan de rechterkant, aangegeven door de blauwe kleur. Voor de
schuifdeuren van ingang C ziet u aan de rechterkant een paneel. Zoek Triggerpoint op via het paneel en
bel ons. Wij kunnen via het paneel de deuren voor u openen. U neemt vervolgens de lift naar verdieping
5/6. Vervolgens loopt u de trap op. Triggerpoint vindt u aan de linkerhand.
Met het openbaar vervoer (of lopend):
Trein, bus, tram en metrostations bevinden zich in de directe nabijheid van het Groot Handelsgebouw.
Komende vanuit het Centraal Station ziet u op de hoek van het Groot Handelsgebouw Café Engels. Loop
in de richting van Café Engels en sla rechtsaf. U bent nu op de Weena. Loop langs het Groot
Handelsgebouw. Loop door tot ingang C (dit staat boven de ingang weergegeven, zie blauwe pijl op het
kaartje). Druk op de intercom en meld aan de centrale receptie dat u voor Triggerpoint komt. De eerste
schuifdeuren gaan open.
Voor de tweede schuifdeuren van ingang C ziet u een elektronisch paneel. Zoek Triggerpoint op via het
elektronisch paneel en bel ons. Wij kunnen via het paneel de deuren voor u openen. U neemt vervolgens
de lift naar verdieping 5/6. Vervolgens loopt u de trap op. Triggerpoint vindt u aan de linkerhand.

Voor vragen kunt u ons bereiken via telefoonnummer 010 282 35 10.

