
www.eubelius.com

Kortrijk
President Kennedypark 37 
8500 Kortrijk
+32 56 23 51 11

• Op de autosnelweg E17 Gent – Kortrijk – Rijsel, slaat u af na de 
wegsignalisatie “Kortrijk-Oost”, bij afrit 2 “Kortrijk Zuid”, u houdt 
links en volgt Andere Richtingen.

• U komt terecht op de Ring van Kortrijk waar u Andere richtingen 
– Hoog Kortrijk – Kennedypark blijft volgen tot aan de rotonde. 

• Daar neemt u de eerste afslag rechts, u volgt de Kennedylaan 
tot de volgende rotonde en neemt u de eerste afslag, de 
Munkendoornstraat.

• Vervolgens rijdt u via de tweede straat links, het Kennedypark 
binnen (aan de Nationale Bank) 

• Eubelius bevindt zich op het nummer 37, het 4de gebouw aan uw 
rechterkant.

• Sur l’autoroute E17 Gent – Kortrijk – Lille, prenez 
• la sortie 2 Kortrijk Zuid ; et empruntez le Ring de Courtrai ; suivez 

Andere richtingen. 
• Poursuivez jusqu’à la sortie Kennedypark, au  rond-point prenez 

la 1ère à droite (President Kennedylaan) jusqu’au rond-point suiv-
ant; vous prenez la 3e sortie (Munkendoornstraat). 

• Ensuite prenez la 2e à gauche pour entrer dans le President 
Kennedypark. Eubelius se situe au n° 37, soit le 4e bâtiment sur 
la droite.

• On the E17 motorway, Gent – Kortrijk – Lille/Rijsel, take exit 2 
“Kortrijk Zuid” and keep left.

• Follow “Andere richtingen – Hoog Kortrijk – Kennedypark” until 
you reach the roundabout.

• At the roundabout, take the first exit, follow Kennedylaan until the 
next roundabout, then take the third exit (Munkendoornstraat).

• Then take the second street on the left to President Kennedypark. 
Eubelius is located at no. 37, the fourth building on the right.
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