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Geachte dames en heren,
Vanwege de zeer beperkte parkeermogelijkheden in de binnenstad van Bocholt verzoeken
wij u om uw auto uitsluitend op de met borden gemarkeerde parkeervakken te parkeren.
In de directe omgeving van onze praktijk vindt u het winkelcentrum „Arkaden“. Tijdens uw
tandheelkundige behandeling kunt u uw auto daar gratis parkeren.

Bocholt

Gratis parkeerplaatsen winkelcentrum „Arkaden“:
•

De ingang van de parkeergarage bevindt zich aan de buitenzijde van het
winkelcentrum - Berliner Platz 2, 46395 Bocholt. De ingang van de parkeergarage bevindt zich naast het gebouw.

•

U ontvangt een parkeerticket bij de ingang. U moet het parkeerticket meenemen naar
de praktijk. Het parkeerticket wordt door ons gevalideerd, zodat u na uw tandheelkundige behandeling de parkeergarage gratis kunt verlaten.

Click here!
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Betaalde parkeerplaatsen in de omgeving van de praktijk vindt u:

B473
Afs
Hamm lag
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Parkeerkosten: € 0,20 per 12 minuten (maximale parkeertijd: 3 uur)

Oberhausen

Vanwege de strenge controles door de gemeente Bocholt raden wij u aan om uw auto niet
direct voor de ingang van de praktijk te parkeren.
Wij vragen om uw begrip betreffende de zeer beperkte parkeermogelijkheden op onze eigen
parkeerplaatsen. Deze kunt u uitsluitend na voorafgaand telefonisch overleg gebruiken.

Vanuit Nederland:

Vanuit Duitsland:

•

A12 Arnhem richting Oberhausen

•

Snelweg A3 tot de afrit Hamminkeln nemen.

•

U rijdt bij „Elten“ over de grens

•

Rechts richting Bocholt de B473 circa 15 km volgen.

•

In Duitsland gaat de snelweg A12 over in de A3.

•

Bij het verkeerslicht rechtsaf de Werther Straße,

•

Snelweg A3 tot de afrit Hamminkeln (4e afrit) nemen.
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Links richting Bocholt de B473 circa 15 km volgen.
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•
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Bij het derde verkeerslicht links naar Shopping Arkaden.

Bij het eerste verkeerslicht rechtdoor, bij het tweede
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In de Arkaden neemt u de uitgang „NEUTORPLATZ“.
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