
 

Routebeschrijving 
 

 

 

Het Juridisch Loket Roermond Servicepunt (Bredeweg) 
 
Tijdelijk bezoekadres 
Bredeweg 239d (3e etage) 
6043 GA  Roermond 
 
Contact 
T 0900 8020 (€ 0,25 p/m) 
www.juridischloket.nl  
 
Neemt u bij uw bezoek alle documenten mee die met de zaak te maken hebben. 
 
Route per auto  
 
Vanuit richting Eindhoven/Weert en Venlo via Rijksweg (N280) 

 Nadat u over de Maasbrug gereden bent, gaat u bij de stoplichten rechtdoor op de Wilhelminasingel. 

 Bij de volgende stoplichten gaat u naar rechts.  

 Bij de volgende stoplichten gaat u linksaf, naar de Venloseweg.  

 Na 850 meter neemt u op de rotonde de eerste afrit, naar de Bredeweg.   

 Na 1 km gaat u rechtdoor over de rotonde. 

 De tijdelijke locatie van het Juridisch Loket ligt meteen aan uw linkerzijde in het Medisch Centrum Bredeweg 
(3e etage).  
 
Vanuit richting Venlo (A73) 

 Neem vanaf de A73 afslag nummer 20 (N293/ Roermond Oost)  

 Ga rechtsaf naar de Koninginnelaan (2,3 km). 

 Ga rechtdoor over de rotonde (1,2 km). 

 Neem bij de volgende rotonde de eerste afslag naar de Bredeweg.  

 Na 900 m ziet u aan de rechterzijde het Medisch Centrum Bredeweg. 

 Op de 3e etage vindt u de tijdelijke locatie van het Juridisch Loket. 
 
 
Vanuit richting Maastricht (A73) 

 Neem op de A73 afslag nummer 20 (N293/ Roermond Oost).  

 Ga verder op de Koninginnelaan (2,3 km). 

 Ga rechtdoor over de rotonde (1,2 km). 

 Neem bij de volgende rotonde de eerste afslag naar de Bredeweg.  

 Na 900 m ziet u aan de rechterzijde het Medisch Centrum Bredeweg. 

 Op de 3e etage vindt u de tijdelijke locatie van het Juridisch Loket. 
 
  

http://www.juridischloket.nl/
http://jl.ddg443.tamtam.nl/werkwijze/zelf-aan-de-slag/Pages/VoorbereidnaarhetJuridischLoket.aspx
http://jl.ddg443.tamtam.nl/contact/bezoekhetjuridischloket/Pages/default.aspx


 

 
 
 

 
 

 
 
 
Parkeren 
Het parkeerterrein bevindt zich aan dezelfde zijde als de ingang van het Medisch Centrum Bredeweg. Het 
eerste 1,5 uur is het parkeren gratis. U krijgt bij de slagboom een kaartje. Deze gebruikt u binnen 1,5 uur ook bij 
het uitrijden.   
 
Route per openbaar vervoer  
 
Vanaf het treinstation  

 Het Juridisch loket ligt op ongeveer 11 minuten lopen van het NS station.  

 Verlaat het NS Station via de hoofdingang in de zuidelijke richting (richting het Laurentius ziekenhuis).  

 Neem de trap. 

 Sla linksaf richting de Oranjelaan. 

 Neem de flauwe bocht naar rechts om op de Oranjelaan te blijven. 

 Neem op de rotende de eerste afslag naar de Bredeweg.  

 Het Juridisch Loket bevindt zich op de 3e etage in het Medisch Centrum Bredeweg. 
 

http://jl.ddg443.tamtam.nl/contact/bezoekhetjuridischloket/Pages/default.aspx

