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ROUTEBESCHRIJVING 

Routebeschrijving kantoor Gent 
Ottergemsesteenweg 439, 9000 Gent 

Vanuit Brugge: 

 Neem de E40 richting Brussel en neem de afrit richting "Antwerpen" 

 Op de E17 neem afrit 9 "UZ Gent". 

 Aan het einde neemt u rechts, de Corneel Heymanslaan, 

 Daarna de tweede straat terug rechts (autostrade-oprit meegerekend). 

 U rijdt verder op de Ottergemsesteenweg, voor ongeveer 300m, tot de bocht naar links. Hier staat de 

huisnummerreeks aangeduid. 

 Rij tussen de gebouwen door tot achteraan de parking. 

 Aan het einde vindt u ons kantoor. 

  

Vanuit Kortrijk: 

 Neem de E17 richting Gent en neem afrit 9 "UZ Gent". 

 Aan het einde neemt u rechts, de Corneel Heymanslaan, 

 Daarna de tweede straat terug rechts (autostrade-oprit meegerekend). 

 U rijdt verder op de Ottergemsesteenweg, voor ongeveer 300m, tot de bocht naar links. Hier staat de 

huisnummerreeks aangeduid. 

 Rij tussen de gebouwen door tot achteraan de parking. 

 Aan het einde vindt u ons kantoor. 

  

Vanuit Brussel: 

 Neem de E40 richting Gent en neem de afrit richting "Antwerpen" 

 Op de E17 neem afrit 9 "UZ Gent". 

 Aan het einde neemt u rechts, de Corneel Heymanslaan, 

 Daarna de tweede straat terug rechts (autostrade-oprit meegerekend). 

 U rijdt verder op de Ottergemsesteenweg, voor ongeveer 300m, tot de bocht naar links. Hier staat de 

huisnummerreeks aangeduid. 

 Rij tussen de gebouwen door tot achteraan de parking. 

 Aan het einde vindt u ons kantoor. 

  

Vanuit Antwerpen: 

 Neem de E17 richting Gent en neem de afrit 9 "UZ Gent". 

 Aan het einde neemt u rechts, de Corneel Heymanslaan, en de eerste straat direct terug rechts. 

 U rijdt verder op de Ottergemsesteenweg, voor ongeveer 300m, tot de bocht naar links. Hier staat de 

huisnummerreeks aangeduid. 

 Rij tussen de gebouwen door tot achteraan de parking. 

 Aan het einde vindt u ons kantoor. 
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Parkeren 

Er is parkeergelegenheid voor het gebouw. 

  

Openbaar vervoer 

Neem een bus richting UZ gent. Gelieve even te controleren op www.delijn.be 

 

 

http://www.delijn.be/

