Vondelingenweg 601, 3196 KK Hoogvliet, Havennr 3150
(geen routeplanner gebruiken)

A15, richting Europoort, afslag 17 Hoogvliet
Gadering en Havens 3100 - 4000 aanhouden.
Bij de eerste stoplichten rechtsaf (middelste rijbaan nemen)
Havens 3100 – 4000 aanhouden
Bij de volgende stoplichten links afslaan (neem de rechter rijbaan).
Vervolgens rechtdoor het Vondelingen viaduct over.
Bij de stoplichten onderaan het viaduct rechts afslaan (Havens 3100 - 3200) *
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

Afslag 16: Spijkenisse Havens 2800 - 4000.
Rechts uitvoegen en het bord Rotterdam/Botlekbrug volgen.
Na de Botlekbrug bij stoplichten rechtdoor en rechts aanhouden
Bij de stoplichten linksaf het spoorviaduct op (Havens 3100 - 4000).
Over het viaduct bij de stoplichten rechts afslaan (Havens 3100 - 3200) *
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

In Safety Centrum naast Centraal Kantoor Shell Havennr. 3190
Vondelingenweg 601, 3196 KK Vondelingenplaat Rt
Openingstijden: alle werkdagen van 07.00-15.00 uur, poortinstructie Deltalinqs kan tot 13.00
uur. Paspoort of ID bewijs, VCA en evt. de poortinstructie Deltalinqs moet u tonen, deze
worden gecontroleerd.
Volg bovenstaande routes tot *.
Na de stoplichten eerste linksaf. U rijdt nu het parkeerterrein op en ziet het Safety Centrum
rechts van de parkeerplaats.
Als u de pas heeft opgehaald, kunt via poort 7 naar Shin-Etsu rijden.
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Shin-Etsu PVC B.V.

Vondelingenweg 601, 3196 KK Hoogvliet,
(geen routeplanner gebruiken)
Bezorgdiensten moeten zich eerst melden in de Traffic Office en na de aanmelding via poort
7 naar Shin-Etsu doorrijden.
De Traffic Office is het rode gebouw naast poort 5 (havennr 3223).
Op de Vondelingenweg wordt Traffic Office met borden aangegeven.
U parkeert de auto op de parkeerplaats en steekt de weg over naar de Traffic Office.

