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Met de auto*

KPMG - Hasselt

Van Brussel/Gent/Aalst

Van Luik

- Neem de E40 naar Bergen/Namen/Charleroi/Luik/E411/
E19/Leuven.
- Neem de E314 richting Luik/Leuven/Brussel.
- In Lummen, neem de E313 richting Genk/Hasselt/
Leuven.
- Neem afrit 27 (Hasselt-West) en neem dan de
Kuringersteenweg/N2 richting Hasselt.
- Na een bocht bevindt u zich op de Grote Baan, volg
deze tot aan de Diepstraat.
- Sla af naar de Diepstraat en rijd verder tot de
Overdemerstraat.
- Aan het rondpunt, neem de eerste afrit naar de
Gebrandestraat. Rijd verder tot de Slachthuiskaai.
- Sla rechts af naar de Herkenrodesingel.
- Ons bedrijf is gevestigd op nummer 6A. De KPMG
receptie bevindt zich op de derde verdieping.

- Neem de N607a en neem dan de 4e afrit naar de E25,
richting Bruxelles/Namur/Anvers.
- Houd rechts aan in Loncin en volg de E40/E42/E25
richting E313/Aachen/Verviers/St Vith/Maastricht/
Anvers/Prüm.
- Houd rechts aan in Vottem en volg de E313 richting
Anvers/ Hasselt.
- Neem afrit 29-Hasselt-Oost richting de richting Hasselt/
Kortessem.
- Na 600m, sla rechts af naar de Luikersteenweg/N20.
- Na 1.6 km, sla rechts af naar de Gouverneur
Roppesingel/R71.
- Houd links aan richting Herkenrodesingel.
- Na 700 meter, neem de afrit Herkenrodesingel.
- Na 230 meter, sla links af naar de Herkenrodesingel.
- Ons bedrijf is gevestigd op nummer 6A.
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Arriving by car*

From Brussels/Ghent/Aalst
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- Neem afrit 27 (Hasselt-West) en neem dan de
Kuringersteenweg/N2 in the direction of Hasselt.
Kuringersteenweg/N2 richting Hasselt.
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- Aan het rondpunt, neem de eerste afrit naar de
•Gebrandestraat.
At the roundabout,
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Herkenrodesingel 6A box 301

• Our office is located at number 6A.

* Ons kantoor heeft een eigen parking voor klanten en bezoekers.
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