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KANTOREN  BEDRIJFSRUIMTEN  WINKELS  HUUR  VERHUUR  AANKOOP  VERKOOP  TAXATIES  BELEGGINGEN  HUISVESTINGSADVIEZEN 

 
Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten 
aanzien van de juistheid ervan kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het  bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheids-

verzekering wordt uitbetaald. 

LOCATIE: 

Ons kantoor is goed met de auto te bereiken. Vanaf de rijksweg A12 richting Den Haag is de 

Maanweg te bereiken via de afslag Voorburg direct na het knooppunt Prins Clausplein. Als u de 

snelweg afkomt slaat u linksaf de Maanweg op. Ons kantoorpand is direct gelegen aan uw 

rechterzijde. Bij het eerste kruispunt slaat u rechtsaf, u bevindt zich dan op de Regulusweg. 

 

 
Vanaf A12/ Voorburg 

 
Vanuit Den Haag/ Binckhorst 

 

PARKEREN: 

Parkeren buitenterrein COG Makelaars: 

Inrijden tot aan slagboom. Aanbellen via intercom bij COG Makelaars. Doorrijden tot midden 

parkeerterrein. Aan uw rechterhand bevinden zich parkeerplaatsen COG te weten 

parkeerplaatsen 34, 35 en 36. 

Buiten parkeerterrein 

COG Makelaars 

Buiten 

parkeerterrein COG 

Makelaars 
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Buitenparkeerterrein COG Makelaars BV, nummers 34, 35 en 36 

 

Buitenom via de hoofdingang aan de Maanweg 174 kunt u naar binnen. De liften bevinden zich 

aan de linkerkant. Wij zitten op de 13e verdieping. 

 

Ook is het mogelijk om te parkeren aan de overzijde van ons gebouw aan de Maanweg, langs de 

weg in de blauwe zone aan de Westenburgstraat of Overburgkade. In een blauwe zone mag 

u korte tijd (1 of 2 uur) parkeren met een parkeerschijf: 

 

 
 

Openbaar vervoer:  

Vanaf station Voorburg is het kantoor van COG Makelaars BV goed te bereiken (3 minuten 

lopen). Ook zijn we bereikbaar per bus, halte Maanweg. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

COG Makelaars BV 
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