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A12 Arnhem richting Oberhausen.
U gaat de grens over bij Elten.
De snelweg A12 gaat in Duitsland over in A3.
U neemt de 4e afslag Hamminkeln.
Daarna linksaf richting Bocholt de B473.
ongeveer 15 km volgen.
Bij het stoplicht rechtsaf richting centrum Bocholt.
1ste stoplicht rechtdoor.
Bij het 2e stoplicht rechtsaf.
Bij het 3e stoplicht linksaf de parkeergarage
van winkelcentrum ´Arkaden´in.

Vanuit de ´Arkaden´ neemt u te voet de uitgang "NEUTORPLATZ".
Vervolgens loopt u linksaf over de brug en daarna
gelijk linksaf de "Casinowall" op.
Onderstaand vindt u het Adres van de parkeergarage
voor uw navigatie:
´Arkaden´
Berliner Platz 2
D-46395 Bocholt
De inrit van de parkeergarage vindt u aan de zijkant
van het winkelcentrum.

2. Detailkaart van Bocholt
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Uitgang "NEUTORPLATZ"
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Kleinsman / Varzideh Dental Center

Casinowall 1-3

Kleinsman / Varzideh Dental Center
Casinowall 1-3

D-46399 Bocholt

Telefoon: +49 2871-23680-0

Onze Kliniek

Wij bieden u, als patient van Kleinsman Dental Center, in winkelcentrum ´Arkaden´ de mogelijkheid tot het gratis
parkeren van uw auto in de nabijheid van onze kliniek.

Kleinsman / Varzideh Dental Center

Casinowall 1-3

D-46399 Bocholt

Telefoon: +49 2871-23680-0

Dental Center

Kleinsman / Varzideh

De inrit van de parkeergarage vindt u aan de zijkant van het winkelcentrum.
Bij het inrijden ontvangt u een munt, deze neemt u mee naar de praktijk waar wij voor activering van de munt zorgen,
zodat u bij vertrek op basis van uw behandeltijd gratis kunt uitrijden. Houdt u er wel rekening mee dat een bezoek aan
de stad Bocholt, voor of na uw behandeling, hier niet bij is inbegrepen en u daarvoor zelf in de parkeergarage zult
moeten (bij)betalen.

