Dun & Bradstreet B.V.
Otto Reuchlinweg 1032
3072 MD Rotterdam
010 – 710 94 00
www.dnb-nederland.nl

Met de auto:
Navigatie adres: Otto Reuchlinweg 1032, Rotterdam
Vanuit de richting Dordrecht (A16):
•Volg de borden Rotterdam en daarna de E19 Ring Rotterdam-Oost, Den Haag A16.
•Kies voor afrit 24-26 Feyenoord – Centrum, Kralingen – N210.
•Bij afrit 24 Feyenoord verlaat u de snelweg en rijdt rechtdoor tot voetbalstadion Feyenoord.
•Hier slaat u af richting Feyenoord. U rijdt langs het stadion en neemt de afslag Maasbruggen – Kop van Zuid.
•Daarna volgt u de borden Erasmusbrug.
•Voor de opgang Erasmusbrug gaat u rechtdoor en aan het eind van de Wilhelminakade, voor Hotel New York gaat u linksaf en komt dan via de Diemerdijk op de Otto
Reuchlinweg, direct voor u is de Montevideotoren.
Vanuit de richting Amsterdam (A13):
•Volg de borden Rotterdam en bij knooppunt Kleinpolderplein volgt u de borden Centrum.
•Hierna volgt u de borden Erasmusbrug.
•U rijdt over de Erasmusbrug en aan het eind meteen naar rechts.
•Volg de weg (Wilhelminakade) rechtdoor en aan het eind vlak voor Hotel New York gaat u linksaf en komt dan via de Diemerdijk op de Otto Reuchlinweg, direct voor u is de
Montevideotoren.

Vanuit de richting Utrecht (A20):
•Volg de borden Rotterdam en bij knooppunt Terbregseplein kiest u voor Dordrecht A16/E19.
•Kies hier voor de afritten 24-26 Kralingen Centrum Capelle a/d IJssel N210 en neem de afrit 25 Centrum.
•Volg de borden Centrum en u komt op de Maasboulevard (langs het water).
•Rij in de richting Erasmusburg en over de brug aan het eind gaat u naar rechts.
•Volg de weg (Wilhelminakade) rechtdoor en aan het eind vlak voor Hotel New York gaat u linksaf en komt dan via de Diemerdijk op de Otto Reuchlinweg, direct voor u is de
Montevideotoren.
Vanuit de richting Zierikzee/Bergen op Zoom (A17):
•Volg de borden Rotterdam en bij knooppunt Vaanplein volgt u de borden Zuidplein AHOY.
•Bij het Zuidplein volgt u de borden Erasmusburg.
•Voor de opgang Erasmusbrug gaat u naar links en aan het eind Wilhelminakade voor Hotel New York gaat u linksaf en komt dan via de Diemerdijk op de Otto Reuchlinweg,
direct voor u is de Montevideotoren.

Parkeren:
U kunt tijdens uw bezoek aan Dun & Bradstreet op vier locaties parkeren. Alle opties zijn betaald parkeren. Voor ons kantoor ligt een grote parkeerplaats (zie 1, kaart) en
achter ons kantoor kunt u parkeren in een woonwijk en via de Rijnhaven(loop en fiets) brug (zie 4, kaart) naar ons kantoor lopen. Voor beide opties is het betaald parkeren
van maandag t/m zaterdag tussen 09.00 – 23.00 uur en op zondag tussen 12.00 – 23.00 uur betaald kunt parkeren. Voor het betalen bij de parkeerautomaat of via de
mobiele telefoon (06-parkeren) geldt een tarief van € 0,50 per 18 minuten oftewel € 1,67 per uur. Daarnaast is het mogelijk om de auto overdekt te parkeren in de garage van
het World Port Center (zie 2, kaart) of in de Q-Park garage De Rotterdam (zie 3, kaart)
Met het Openbaar Vervoer:
Vanaf Centraal Station metro (D) richting ‘De Akkers/Slinge’ of (E) richting ‘Slinge’ of tramlijn 20/23/25 richting ‘Lombardijen/Beverwaard/Carnisselande’.
Vanaf metrostation/NS station Blaak metro (A,B,C) richting ‘Schiedam’ of tramlijn 21 richting ‘Woudhoek’, voor beide geldt: overstappen bij metrostation Beurs (Coolsingel) op
metro (D) richting ‘De Akkers/Slinge’ of tramlijn 20,23,25 richting ‘Lombardijen/Beverwaard/Carnisselande’.
Vanaf Spijkenisse, Zuidplein metro (D) richting ‘Centraal Station’.
Voor alle opties geldt uitstappen halte Wilhelminaplein!
U loopt langs het Luxor theater naar het einde van de Otto Reuchlinweg (richting Hotel New York), waar zich de Montevideotoren bevindt.

