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ROUTEBESCHRIJVING
Kaldenkerkerweg 20 (gebouw ‘Sablones’)
5913 AE Venlo
telefoon: 077 – 32 02 670

Met eigen vervoer:
Vanuit de richting Eindhoven:
U volgt vanuit Eindhoven de A67 richting Venlo.
* Vlak voor de grens met Duitsland neemt u afslag 41 (Venlo, Kaldenkirchen,
Mönchengladbach). Boven aan de afslag draait u rechtsaf de Weselseweg op, bij
de eerstvolgende rotonde rechtdoor (N271) richting Venlo-Centrum. U blijft deze
weg steeds volgen en houdt rechts aan tot u aan een rotonde komt vlak voor het NS
station. Op de rotonde neemt u de derde afslag. U bent dan op de
Kaldenkerkerweg aangekomen. U vindt gebouw ‘Sablones’ dan na ongeveer 150
meter aan uw linkerzijde.
Vanuit de richting Nijmegen:
U volgt de A73 richting Venlo. Op het knooppunt ‘Zaarderheiken’ neemt u de afslag
Venlo, Duisburg. Vervolgens kunt u de weg volgen zoals hierboven omschreven *.
Vanuit de richting Maastricht:
U rijdt vanuit Maastricht via de A2 richting Eindhoven, volg na 33 km op het
knooppunt ‘Het Vonderen’ de A73 richting Roermond/Venlo. Neem na 35 km afslag
Venlo-Zuid (afslag 16). Na 600 meter gaat u linksaf de Venloseweg op richting Venlo.
Na 600 meter gaat u linksaf de Professor Gelissensingel op. Ga na 1,3 km rechtsaf de
Eindhovenseweg op. Op de rotonde neemt u de tweede afslag (de
Koninginnesingel) richting Velden. U houdt nu rechts aan. Neem op de rotonde de
tweede afslag. U komt dan op de Kaldenkerkerweg. U vindt gebouw ‘Sablones’ dan
na ongeveer 150 meter aan uw linkerzijde.
Voor de goede orde vermelden wij dat de parkeergelegenheden op straat in de
omgeving van Rightmatch zijn voorzien van parkeermeters waar alleen cash
betaald kan worden of met chipkaart. Op de P+R parkeerplaats van het NS station,
dat recht tegenover onze vestiging is gelegen, kan met creditcard betaald worden.

Openbaar vervoer:
Vanaf het NS station Venlo steekt u de straat recht over naar Hotel Wilhelmina. Voor
dit hotel gaat u naar rechts, de Kaldenkerkerweg op. Na circa 150 meter ziet u het
gebouw ‘Sablones’ aan uw linkerzijde liggen, tegenover de P+R parkeerplaats van
het NS station.

Graag tot ziens bij Rightmatch!

