Routebeschrijving
Rivus Advocaten Avocats
Steenakkerstraat 22
9070 Heusden - Destelbergen
Tel.: +32 (0)9 393 47 00
Fax: +32 (0)9 393 47 01
Met de wagen
VANUIT BRUSSEL (E40 autosnelweg)
U volgt de E40 richting Gent en ter hoogte van het knooppunt Merelbeke houdt u rechts aan en volgt u
de borden R4 (richting E17/Antwerpen/Zelzate/Gent Haven). U volgt de R4 en neemt de afslag “5
Laarne - Heusden”. Op het einde van de afslag volgt u de pijl richting Heusden. U volgt de baan
gedurende circa 2 km totdat u in het centrum van Heusden komt. U neemt op de rotonde de derde
afslag richting Destelbergen. U bevindt zich nu in de Meersstraat. Sla na circa 500 meter linksaf en u
bevindt zich in de Steenakkerstraat. Op 100 meter bevindt zich het kantoor aan uw linkerkant. U belt
aan bij Rivus Advocaten en de poort wordt voor u opengedaan.
Er is een ruime parking voorzien voor de ingang van het kantoor.
VANUIT OOSTENDE (E40 autosnelweg)
U volgt de E40 richting Brussel en ter hoogte van het knooppunt Merelbeke houdt u rechts aan en
volgt u de borden R4 (richting E17/Antwerpen/Zelzate/Gent Haven). U volgt de R4 en neemt de afslag
“5 Laarne - Heusden”. Op het einde van de afslag volgt u de pijl richting Heusden. U volgt de baan
gedurende circa 2 km totdat u in het centrum van Heusden komt. U neemt op de rotonde de derde
afslag richting Destelbergen. U bevindt zich nu in de Meersstraat. Sla na circa 500 meter linksaf en u
bevindt zich in de Steenakkerstraat. Op 100 meter bevindt zich het kantoor aan uw linkerkant. U belt
aan bij Rivus Advocaten en de poort wordt voor u opengedaan.
Er is een ruime parking voorzien voor de ingang van het kantoor.

	
  
VANUIT KORTRIJK
U volgt de E17 richting Gent en ter hoogte van Gent neemt u de E40 richting Brussel. Op de E40
houdt u ter hoogte van het knooppunt Merelbeke rechts aan en volgt u de borden R4 (richting
E17/Antwerpen/Zelzate/Gent Haven). U volgt de R4 en neemt de afslag “Laarne - Heusden”. Op het
einde van de afslag volgt u de pijl richting Heusden. U volgt de baan gedurende circa 2 km totdat u in
het centrum van Heusden komt. U neemt op de rotonde de derde afslag richting Destelbergen. U
bevindt zich nu in de Meersstraat. Sla na circa 500 meter linksaf en u bevindt zich in de
Steenakkerstraat. Op 100 meter bevindt zich het kantoor aan uw linkerkant. U belt aan bij Rivus
Advocaten en de poort wordt voor u opengedaan.
Er is een ruime parking voorzien voor de ingang van het kantoor.
VANUIT ANTWERPEN
U volgt de E17 richting Gent en ter hoogte van het knooppunt Destelbergen houdt u rechts aan en
volgt u de borden R4 (richting E40 Brussel/N9 Aalter). Op de R4 neemt u de afslag “5 Laarne Heusden”. Op het einde van de afslag volgt u de pijl richting Heusden. U volgt de baan gedurende

circa 2 km totdat u in het centrum van Heusden komt. U neemt op de rotonde de derde afslag richting
Destelbergen. Sla na circa 500 meter linksaf en u bevindt zich in de Steenakkerstraat. Op 100 meter
bevindt zich het kantoor zich aan uw linkerkant. U belt aan bij Rivus Advocaten en de poort wordt voor
u opengedaan.
Er is een ruime parking voorzien voor de ingang van het kantoor.
Met het openbaar vervoer
Neem vanaf het station Gent Sint-Pieters “bus 34” richting De Pinte/Sint-MartensLatem/Gent/Wetteren. Stap af aan de bushalte ‘Heusden Hooistraat’. De Steenakkerstraat bevindt
zich op een wandelafstand van circa 5 minuten.

