Adres

Contact

Livit Middelburg
Noordpoortplein 2
4331 RN Middelburg

Telefoon 088 - 245 20 00
Email
klantenservice@livit.nl
Website www.livit.nl

Openbaar vervoer
Plan uw route via 9292.nl of bel 0900-9292

Beste optie
Neem de bus vanaf Middelburg treinstation
Bus 52 richting Domburg Singel
Bus 133 richting Oude-Tonge Busstation
Uitstappen halte Hof van Tange
Looptijd 10 minuten
Ga in oostelijke richting de Baanstraat op. Sla linksaf naar de Achter de Houttuinen. Vervolg
uw weg naar de Seisdam en vervolgens naar de Herengracht. Sla naar 450 meter linksaf
naar de Noordpoortstraat. Livit bevind zich bij het SVRZ ’t Gasthuis.
Andere optie
U kunt ook naar Livit lopen vanaf het treinstation Middelburg. Dit is ongeveer 20 minuten
lopen.

Is deze routebeschrijving duidelijk genoeg? Mail uw feedback naar: klantenservice@livit.nl. Hartelijk dank.

Met de auto

Plan uw route via Google Maps
Vanuit Vlissingen
Ga de Nieuwe Vlissingseweg/N661 op richting Middelburg en vervolg uw weg met een
bocht naar rechts naar de Poelendaelesingel. Sla links af aan het einde van de straat naar
Het Groene Woud en vervolg uw weg over de Looierssingel en de Walensingel. Ga
rechtdoor op het Seisplein en vervolg uw weg naar Klein Vlaanderen. Sla aan het eind van
de straat rechtsaf naar de Noortpoortstraat. Livit Orthopedie bevind zich in het SVRZ ’t
Gasthuis. Om te parkeren rijdt u door naar de achterkant van het gebouw. Sla linksaf naar
de Molenwater en vervolgens weer linksaf om op de Molenwater te blijven. Ga rechtdoor op
het Noordbolwerk. Sla linksaf en sla vervolgens weer rechtsaf.
Vanuit Goes
Ga de A256 op richting Goes-Zuid/Middelburg. Volg de rechterrijstrook bij het knooppunt De
Poel om de borden Terneuzen/Middelburg te volgen. Neem afslag 39-Middelburg-Centrum.
Houd rechts aan bij de splitsing, volg de borden Middelburg/Domburg en voeg in op de
Schroeweg. Neem op de rotonde de tweede afslag en rijd door op de Schroeweg. Sla links
af aan het einde van de straat naar Het Groene Woud en vervolg uw weg over de
Looierssingel en de Walensingel. Ga rechtdoor op het Seisplein en vervolg uw weg naar
Klein Vlaanderen. Sla aan het eind van de straat rechtsaf naar de Noortpoortstraat. Livit
Orthopedie bevind zich in het SVRZ ’t Gasthuis. Om te parkeren rijdt u door naar de
achterkant van het gebouw. Sla linksaf naar de Molenwater en vervolgens weer linksaf om
op de Molenwater te blijven. Ga rechtdoor op het Noordbolwerk. Sla linksaf en sla
vervolgens weer rechtsaf.
Parkeren
 Op het terrein
 Gratis

Is deze routebeschrijving duidelijk genoeg? Mail uw feedback naar: klantenservice@livit.nl. Hartelijk dank.

