Routebeschrijving naar Regus Maastricht City Centre
Stationsplein 8k
6221 BT Maastricht

Vanuit Richting Utrecht
Vanaf de A27 gaat u de A2 op richting ’s Hertogenbosch.
Blijf de A2 volgen richting Maastricht.
De A2 wordt de N2 (borden naar Eijsden/Luik/N2) sla rechtsaf bij Scharnerweg. Flauwe bocht
naar rechts om op de Scharnerweg te blijven. Ga verder op Akerstraat. Sla rechtsaf bij
e
Wilhelminasingel. Sla rechtsaf bij Stationsstraat. Neem op de rotonde de 1 afslag naar
stationsplein. U bent gearriveerd. De ondergrondse parking bevindt zich aan de achterzijde van
het gebouw.
Vanuit richting Rotterdam
Vanaf de A16 richting Dordrecht voegt u in op de A15 richting Nijmegen. Na ongeveer 50
kilometer gaat u de A2 op richting ’s Hertogenbosch.
Blijf de A2 volgen richting Maastricht.
Volg voor het laastste stuk de routebeschrijving vanuit Utrecht.
Vanuit richting Antwerpen
Houd richting A13 Luik aan. Neem de afslag A2 richting Aken/Genk. Ga verder op de A76. Neem
de afslag A2 richting Maastricht.
Volg voor het laastste stuk de routebeschrijving vanuit Utrecht.
Vanuit richting Dusseldorf
Volg de A52, ga met een flauwe bocht naar links bij B230/Roermonder Strasse. Ga verder op de
B230, dit wordt de N280, sla linksaf, neem de oprit naar de A73, voeg in op de A2.
Volg voor het laastste stuk de routebeschrijving vanuit Utrecht.
Parkeren
De parking (Q-Park) bevindt zich aan de achterzijde van het gebouw (naam van gebouw: de
Colonel). In de parking zelf moet u zich begeven naar uitgang C, drie kwart rond. Hier kunt u
aanbellen bij Regus 8k op nummer 800. Nadat de deur voor u is geopend, kunt u met de lift naar
de begane grond waar Regus Maastricht City Centre zich bevindt.
Openbaar vervoer
Neem de trein naar station Maastricht. Vanuit de hoofdingang ga links, loop helemaal door tot u
bij het hoogste gebouw aan het eind bent. Dit gebouw is genaamd de Colonel en is genummerd
met een 8, druk op de bel bij Regus 8k op nummer 800. Nadat de deur voor u is geopend, kunt u
met de lift naar de begane grond waar de receptie van Regus Maastricht City Centre zich
bevindt.

Directions to Regus Maastricht City Centre
Stationsplein 8k
6221 BT Maastricht NL
From direction Utrecht
From the A27 take direction ’s Hertogenbosch. Follow the A2 direction Maastricht.
The A2 becomes N2 (signs to Eijsden/Luik/N2) take a right turn at the Scharnerweg. Stay on the
Scharnerweg, this will become the Akerstraat. Take a right turn at Wilhelminasingel. Take a right
turn at Stationsstraat. Take the 1e turn at the round-about to the stationsplein, you have arrived.
You can find the underground parking at the back side of the building.
From direction Rotterdam
From the A16 direction Dordrecht take the A15 direction Nijmegen. After about 50 kilometers go
into direction A2 ‘s Hertogenbosch.
Stay on the A2 direction Maastricht.
The last part is the same as direction Utrecht.
From direction Antwerpen
Go into direction A13 Luik. Take the turn A2 direction Aken/Genk. Continue on the A76. Take the
turn into direction A2 Maastricht.
The last part is the same as direction Utrecht.
From direction Dusseldorf
Follow the A52, take a faint turn to the left at B230/Roermonder Strasse. Continue on the B230,
this becomes the N280, turn left, take the road to the A73 and join the A2.
The last part is the same as direction Utrecht.
Parking
The parking (Q-Park) is at the backside of the building (name of the building: the Colonel). Once
in the parking, you have to go the exit C (three quart round). Here you can ring the bell which
states Regus 8k on number 800. After we have opened the door for you, you can take the lift to
the ground floor where Regus Maastricht City Centre is located.
Public transport
Take the train to Maastricht Central Station. Exiting from the main exit of the station Maastricht
turn left, at the round-about take the first turn to the right. You have arrived. The building is called
‘De Colonel’, please ring the bell at Regus 8K on number 800. After the door is opened go to the
right and you can find our reception desk at the ground floor.

