Informatie
voor bezoekers
Binnenkort heeft u een afspraak op ons kantoor in Weert. Om u van volledige
informatie te voorzien, sturen wij u deze email. Hierin leest u meer over de route
beschrijving, het adres, de parkeermogelijkheden en de aanmeldprocedure.
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Parkeergelegenheid
Bij aankomst vindt u speciale parkeergelegenheid voor
bezoekers.
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Aanmelden receptie
U kunt zich aanmelden bij de receptie. Gezien de vitale
functie van TenneT wordt u geregistreerd. Hiervoor wordt uw
legitimatie gevraagd. Neemt u alstublieft een geldig paspoort,
identiteitsbewijs of rijbewijs mee. Na vertoon van een geldig
legitimatiebewijs ontvangt u van de receptie een toegangspas. Belangrijk is deze goed zichtbaar te dragen.
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U kunt in de ontvangstruimte wachten op uw afspraak.
Wij vragen u bij vertrek uw toegangspas in te leveren bij
de receptie.
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TenneT vindt de veiligheid van haar medewerkers en bezoekers zeer belangrijk. De receptionist zal bij aankomst u een
eerste toelichting hierover geven. Stay tuned. Safety first!
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Heeft u verdere vragen over bovenstaande zaken
dan kunt u contact opnemen met onze Powerdesk,
te bereiken op +31 (0)26-37 32 222 (optie 2).
We kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen.

TenneT regio Zuid
Copernicusstraat 9
6003 DE Weert
T +31 (0)26-37 31 111
www.tennet.eu

Zuid

Routebeschrijving
Weert
Let op: bij uw bezoek aan een TenneT-locatie moet u zich legitimeren

Openbaar vervoer
• Vanaf station Weert neem u de bus 82 richting Roermond.
• Stap uit bij bushalte Marconilaan.
• Loop richting rotonde, steek deze recht over de
Copernicusstraat in.
• Volg de weg met de bocht mee naar rechts.
• U vindt het pand van TenneT aan uw linkerhand.
Voor meer informatie: www.ov9292.nl of 0900-9292
(€ 0,50 per minuut).
Vanuit Eindhoven (A2)
• Neem op de A2 de afslag richting Ringbaan-Noord.
• Sla rechtsaf naar de Ringbaan-Noord.
• Sla linksaf naar de Marconilaan.
• Neem op de rotonde de 3e afslag naar Copernicusstraat.
• U vindt het pand van TenneT aan uw linkerhand.
Vanuit Maastricht (A2)
• Neem op de A2 afslag 39-Nederweert naar N275 richting
Nederweert/Helmond/Weert.
• Sla linksaf naar de Randweg Zuid (N275).
• Weg vervolgen naar Ringbaan-Noord.
• Sla linksaf naar de Marconilaan.
• Neem op de rotonde de 3e afslag naar Copernicusstraat.
• U vindt het pand van TenneT aan uw linkerhand.

Vanuit Venlo (A67)
• Neem de op de A67 afslag 38-Helden naar N277 richting
Helden.
• Sla linksaf naar de Middenpeelweg (N277).
• Sla rechtsaf naar de Sevenumsedijk/ (N275).
• Neem op de rotonde de 1ste afslag naar Noorderbaan
(N275).
• Neem op de rotonde de 3e afslag naar Venloseweg (N275).
• Weg vervolgen naar Ringbaan-Noord.
• Sla linksaf naar de Marconilaan.
• Neem op de rotonde de 3e afslag naar Copernicusstraat.
• U vindt het pand van TenneT aan uw linkerhand.

