Routebeschrijving
UWV
Prinsessesingel 10
5911 HT Venlo
U komt met de auto
Roermond (A73)

A73 richting Venlo/Nijmegen. Neem de afslag 16 naar Venlo-Zuid richting N271. Sla linksaf bij N271
(ziekenhuis). Bij de 2e stoplichten linksaf (Professor Gelissensingel). Bij de 1e stoplicht linksaf.
Onder twee bruggen door. Ons kantoor ligt aan de rechterzijde.

Vanuit Venray (A73)

Volg de richting Venlo, Neem afrit 13 Volg de 2 rechterrijstroken bij het knooppunt Zaarderheiken-Venlo
om de borden A67/E34 richting Venlo/Duisburg te volgen. Houd links aan en volg de borden voor
Venlo-West/Zuid/Maastricht/A73. Neem afslag 13 richting Venlo-West/Blerick. Sla rechtsaf naar de
Eindhovenseweg/de N556 (borden naar Venlo-West/Blerick/Boekend).Hou dan Venlo aan. Ga de brug
over en neem op de rotonde de 3e afslag naar de Prinsessesingel. Ons kantoor kantoor ligt aan de
linkerzijde tegenover Q park.

Nijmegen (A73)

Volg de richting Venlo, Neem afrit 13 Volg de 2 rechterrijstroken bij het knooppunt Zaarderheiken-Venlo
om de borden A67/E34 richting Venlo/Duisburg te volgen. Houd links aan en volg de borden voor
Venlo-West/Zuid/Maastricht/A73. Neem afslag 13 richting Venlo-West/Blerick. Sla rechtsaf naar de
Eindhovenseweg/de N556 (borden naar Venlo-West/Blerick/Boekend). Hou dan Venlo aan. Ga de brug
over en neem op de rotonde de 3e afslag naar de Prinsessesingel. Ons kantoor kantoor ligt aan de
linkerzijde tegenover Q park

Eindhoven (A67/E34)

Volg de richting Venlo/Duisburg. Neem bij Venlo de A73 richting Venlo West/Maastrich/Koblenz.
Neem afslag 13 richting Venlo-West/Blerick. . Sla rechtsaf naar de Eindhovenseweg/de N556 (borden
naar Venlo-West/Blerick/Boekend).Hou dan Venlo aan. Ga de brug over en neem op de rotonde de
3e afslag naar de Prinsessesingel. Ons kantoor kantoor ligt aan de linkerzijde tegenover Q park.

Duisburg (E34 Duitsland)

Volg de richting Venlo. Neem na de grensovergang de afslag Venlo (afslag 41). Blijf de N271 richting
Venlo volgen. Volg vanaf de rotonde de richting Centrum/Roermond. U volgt nu bord station Op de
rotonde 1e rechts Centrum Zuid. U houd de rechterbaan aan en gaat rechtsaf de prinsessesingel op.
Ons kantoor ligt aan de linkerzijde tegenover Qpark.

Vanuit Mönchengladbach
(A61 Duitsland)

A73 richting Venlo/Nijmegen. Neem de afslag 16 naar Venlo-Zuid richting N271. Sla linksaf bij N271
(ziekenhuis). Bij de 2e stoplichten linksaf (Professor Gelissensingel). Bij de 1e stoplicht linksaf. Onder
twee bruggen door. Ons kantoor ligt aan de rechterzijde.

Parkeren

U kunt parkeren in de bijgelegen parkeergarage Q-Park (tegenover UWV kantoor) en de Maaswaard
garage (andere zijde van het spoor).
Aan de voorzijde van het pand zijn 5 minder valide parkeerplaatsen beschikbaar.

U komt met het openbaar vervoer
Met de trein

Uitstappen op Station Venlo. Bij het verlaten van het station gaat u linksaf en u blijft 350 meter aan de
linkerzijde van de weg aanhouden tot aan de stoplichten bij de rotonde. U steekt bij de stoplichten de
rotonde over en gaat linksaf. U loopt rechtdoor met de rotonde mee tot u bij de volgende stoplichten
komt. Deze steekt u over en gaat rechtsaf richting Maasboulevard. Na 100 meter ziet u ons kantoor.
Het allerlaatste gebouw aan uw linkerhand.

Met de bus

Lijnen 372, 364, 675, 73, 78, 77 halte ‘Koninginnesingel’.
U loopt rechtdoor met de rotonde mee tot u bij de volgende stoplichten komt. Deze steekt u over en
gaat rechtsaf. richting Maasboulevard. Na 100 meter ziet u ons kantoor. Het allerlaatste gebouw aan
uw linkerhand.
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