Wegbeschrijving
Wij heten u graag welkom in ons kantoor aan de Blauwe Boulevard te Hasselt.
Het kantoor is gelegen in Residentie De Kaai (appartementsblok in rode baksteen).
De ingang bevindt zich aan de zijde van het water. (eerste ingang, indien aankomst via plein aan Real
Estate)

Parking:
In de buurt zijn diverse mogelijkheden om gratis te parkeren. (P Vaartstraat Mouttoren, P Molenpoort en P
Gelatinefabriek)

Parkeer je langs de openbare weg: ‘parkeerkaart’ aan je voorruit plaatsen!

Met de wagen (GPS: Scheepvaartlaan)


Vanuit Brussel en Antwerpen

Rijdt op de verkeerswisselaar in Lummen richting E313 Luik – Hasselt.
Neem afrit 27 Hasselt West, richting Hasselt Centrum.
Aan Brico_Auto5_Carrefour slaat u linksaf, richting Eindhoven.
U bevindt zich op de Herkenrodesingel.
Indien u over de brug van het kanaal rijdt, ziet u links Quartes.
Een beetje verder draait u rechtsaf (zie witte pijl Ring Z.7.)
Hier vindt u parkeergelegenheid langs de openbare weg.



Vanuit Luik

Volg de E313 richting Antwerpen
Neem afrit 27 Hasselt-West, richting Hasselt Centrum.
Aan Brico_Auto5_Carrefour slaat u linksaf, richting Eindhoven.
U bevindt zich op de Herkenrodesingel.
Indien u over de brug van het kanaal rijdt, ziet u links Quartes.
Een beetje verder draait u rechtsaf (zie witte pijl Ring Z.7.)
Hier vindt u parkeergelegenheid langs de openbare weg.



Vanaf Kruispunt Kempische Steenweg en Grote Ring

Neem op het kruispunt Kempische Steenweg en de Grote Ring, richting Diest / Tongeren
U bevindt zich op de Herkenrodesingel.
Sla de eerste straat rechtsaf (zie pijl Ring Z.7), daarna onmiddellijk naar links.
Volg deze weg.
Aan het eerste kruispunt, slaat u rechtsaf.
Een beetje verder vindt u parkeergelegenheid.

Openbaar vervoer / te voet
Vanuit het station Hasselt, neemt u de boulevardpendel.
Stap af aan halte Molenpoort.
Wandel rechts van de kanaalkom langs het kanaal richting Grote Ring (ongeveer 700 m) tot Residentie De
Kaai (appartementsblok in rode baksteen).
Via de laatste ingang van dit appartementsblok bereik je VIA FERRATA.

