KPMG – Kortrijk
Met de auto
Vanuit Brussel
- Volg de borden naar de E40 richting Gent/Aalst.
- Aan het knooppunt Zwijnaarde, houd rechts aan en
volg de borden naar de E17 richting Kortrijk.
- Neem afrit 2-Hoog Kortrijk naar de R8
- Houd rechts aan bij de splitsing om op de afrit 2-Hoog
Kortrijk te blijven, volg de borden naar Campus Zuid/
Bellegem/N50.
- Aan het rondpunt, neem de eerste afrit naar de
President Kennedylaan.
- Sla links af naar het President Kennedypark.
- Neem35
de 3e naar links naar de Panoramaweg.
Beneluxpark

Beneluxpark 35
8500 Kortrijk
Tel: +32 (0)56 528500

KPMG – Kortrijk Office (NL)

8500 Kortrijk
Vanuit Antwerpen
Tel: +32 (0)56 528500
- Ga naar de R1.
Fax: +32- H(0)56
52 aan
85 10
oud links
om de E17 te volgen, volg de borden
naar Gent/Sint-Niklaas.
- Neem afrit 2-Hoog Kortrijk naar de R8.
- Houd rechts aan bij de splitsing om op de afrit 2-Hoog
Aankomen
de wagen
Kortrijkmet
te blijven,
volg de borden naar Campus Zuid/
Bellegem/N50.
- Aan het rondpunt, neem de eerste afrit naar de
President Kennedylaan.
Sla links af naar het President Kennedypark.
Vanuit Brussel
- Neem de 3e naar links naar de Panoramaweg.









VolgVanuit
de E40
richting
Lille
(FR) Gent/Aalst

Houd rechts aan bij het knooppunt Zwijnaarde en volg de E17 richting Kortrijk
- Ga naar de N356.

Neem
afslag 2-Hoog Kortrijk richting R8
- Neem de afrit links naar A22/E17 richting Tourcoing/

HoudGand/Gent.
rechts aan bij de splitsing, blijf op Afslagen 2-Hoog Kortrijk en volg de borden Campus
- Volg de E17.
Zuid/Bellegem/N50
- Aan het knooppunt 2-Kortrijk-Zuid, houd rechts aan en

Neem
opde
deborden
rotonde
1ste afslag naar President Kennedylaan
volg
naarde
R8/Kortrijk/2.
Houd rechts
bij de splitsing
om op de afrit 2-Hoog
Sla -linksaf
naar aan
de President
Kennedypark
Kortrijk te blijven, volg de borden naar Campus Zuid/

Neem
de 3e afslag links, Panoramaweg op
Bellegem/N50.

- Aan het rondpunt, neem de eerste afrit naar de
President Kennedylaan.
Vanuit Antwerpen
- Sla links af naar het President Kennedypark.
- Neem de 3e naar links naar de Panoramaweg.
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Neem afslag 2-Hoog Kortrijk richting R8

