Adres:

Shin-Etsu PVC B.V.
Vondelingenweg 601
3196 KK Hoogvliet
volg havennr. 3150 (geen tomtom gebruiken!)
Tel: 010- 4311818
Neem een geldig legitimatiebwijs mee!
Met de auto
Vanuit Rotterdam (Ring Zuid A15):

-

-

A15 richting Europoort, afrit 17 Hoogvliet, volg haven nr. 3220.
Onderaan fly-over bij stoplichten rechtsaf, dit is Petroleumweg volg haven nr. 3220.
Weg volgen tot u aan de linkerkant poort 7 ziet, havennr 3150.
Bij poort 7 het Shell terrein op. Bezoekers zonder pas krijgen van de portier een dagpas,
parkeren de auto naast poort 7 en worden opgehaald door een SE medewerker. Bezoekers met
een pas mogen doorrijden.
Rechtsaf, naar Shin-Etsu.

Vanuit Rotterdam (Ring Noord A20):

-

-

A4 richting Europoort, volg haven nr. 3220.
Na de Beneluxtunnel afslag Pernis, volg haven nr. 3220.
Bij T splitsing linksaf.
Onderaan fly-over bij stoplichten rechtsaf, dit is Petroleumweg volg haven nr. 3220.
Weg volgen tot u aan de linkerkant poort 7 ziet, havennr 3150.
Bij poort 7 het Shell terrein op. Bezoekers zonder pas krijgen van de portier een dagpas,
parkeren de auto naast poort 7 en worden opgehaald door een SE medewerker. Bezoekers met
een pas mogen doorrijden.
Rechtsaf, naar Shin-Etsu.

Vanuit Europoort/Hellevoetsluis (A15):

-

-

A15 richting Rotterdam, volg haven nr. 3220.
neem afrit 16 “Spijkenisse” en volg Botlek brug (meest rechter rijbaan).
Botlekbrug over.
Bij verkeerslichten linksaf (u kruist de A15).
Bij T-splitsing rechtsaf.
Rechtdoor langs poort 5 (aan de linkerkant).
Linksaf voor de verkeerslichten (onderaan de fly-over), linksaf, dit is Petroleumweg haven nr.
3220.
Weg volgen tot u aan de linkerkant poort 7 ziet, havennr 3150.
Bij poort 7 het Shell terrein op. Bezoekers zonder pas krijgen van de portier een dagpas,
parkeren de auto naast poort 7 en worden opgehaald door een SE medewerker. Bezoekers met
een pas mogen doorrijden.
Rechtsaf, naar Shin-Etsu.
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Adres:

Pasadministratie:
havennr. 3190 (geen tomtom gebruiken!)
Vondelingenweg 601,
3196 KK Vondelingenplaat
Openingstijden: alle werkdagen van 07.00-15uur.
Paspoort of ID bewijs, VCA en evt. de poortinstructie Deltalinqs moet u tonen, deze worden
gecontroleerd.
Vanuit noordelijke richting uit de Beneluxtunnel, A4:

-

Neem afslag 17 (Pernis/Industrieterrein Gadering).
Einde afslag bij verkeerslichten rechtsaf.
Bij volgende verkeerslicht, na circa 100 meter, linksaf.
Dit is de Vondelingenweg. Na fly-over ligt het Shell Centraal Bedrijfskantoor met parkeerterrein
(kantoorgebouw met Shell logo op de gevel) voor u.
Meteen na de fly-over rechtsaf bij verkeerslichten. Dit is de Petroleumweg.
Na 150 meter linksaf, het parkeerterrein op.

Vanuit oostelijke richting over de A15:

-

Neem afslag 17 (Hoogvliet/Industrieterrein Gadering) en volg Industrieterrein Gadering.
Einde afslag bij verkeerslichten rechtsaf.
Bij volgende verkeerslicht, na circa 100 meter, linksaf. Dit is de Vondelingenweg.

westelijke richting over de A15 (vanuit Botlektunnel):

-

neem afslag 17 (Hoogvliet).
Bij verkeerslichten rechtdoor.
Meteen na verkeersplein rechts aanhouden (richting Pernis).
Bij verkeerslichten linksaf.
Dit is de Vondelingenweg.
Na fly-over ligt het Shell Centraal Bedrijfskantoor met parkeerterrein (kantoorgebouw met Shell
logo op de gevel) voor u.
Meteen na de fly-over rechtsaf bij verkeerslichten.
Dit is de Petroleumweg. Na 150 meter linksaf, het parkeerterrein op.
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