ROUTE NAAR BUSINESS CENTER VAN DER VALK
MAURITSLAAN 49, 6129EL URMOND
MET DE AUTO VANUIT MAASTRICHT

MET DE AUTO VANUIT EINDHOVEN

Vanuit de A2 richting Eindhoven neem je afslag
48 richting Urmond. Ga bij de stoplichten naar
links richting Urmond. Houd de rechter baan
aan en ga bij de volgende stoplichten
rechtdoor. Volg de weg met de bocht naar links.
Bij de volgende stoplichten sla je rechtsaf. Na 50
meter rijd je rechts de parkeerplaats van het
Van der Valk hotel Stein-Urmond op. Volg de
weg rechtdoor en ga aan het einde met de
bocht mee naar links. Hier zie je de ingang van
het Van der Valk Business Center voor je liggen.
Parkeren kan kosteloos aan de rechterkant
(voorbij de slagbomen) of voor de deur.

Vanuit de A2 richting Maastricht neem je afslag
48 richting Urmond. Ga bij de stoplichten
rechtsaf. Volg de weg met de bocht naar links.
Bij de volgende stoplichten sla je rechtsaf. Na 50
meter rijd je rechts de parkeerplaats van het
Van der Valk hotel Stein-Urmond op. Volg de
weg rechtdoor en ga aan het einde met de bocht
mee naar links. Hier zie je de ingang van het Van
der Valk Business Center voor je liggen.
Parkeren kan kosteloos aan de rechterkant
(voorbij de slagbomen) of voor de deur.

MET HET OPENBAAR VERVOER
Zowel vanuit Eindhoven als
vanuit Maastricht
is het
raadzaam te reizen via station
Sittard.
Nadat je bent uitgecheckt en de
poortjes op het station uit bent,
neem je de rechter uitgang
richting het busstation. Met
buslijn 32 Beek via Stein kom je
bij het Van der Valk Business
Center in Urmond. Stap uit bij de
halte Mauritslaan.
APPROBA
Het kantoor van Approba bevindt
zich op de begane grond, links
naast de liftschacht.
Ter hoogte van de liftschacht ga
je links, daarna door de eerste
deur links. Het kantoor van
Approba bevindt zich achter de
eerste deur links in de gang.

 www.approba.com 

info@approba.com

 +31 (0)46 460 00 00

