
CGI IN HEERLEN 

BEZOEKADRES 

Stationstraat 49 

6411 NK Heerlen 

Tel.: +31 (0)88 564 0000 

 

 

 

 

 

 

 

OVER CGI 

CGI, opgericht in 1976, is een 
wereldwijd opererende dienstverlener 
op het gebied van informatie-
technologie en bedrijfsprocessen. De 
71.000 professionals van CGI leveren 
kwalitatief hoogwaardige business 
consultancy, systeemintegratie en 
outsourcing services.  

 

Bezoek www.nl.cgi.com voor meer 
informatie over CGI. 

 

 

www.nl.cgi.com 
© 2013 CGI GROUP INC. 

 
Routebeschrijving  
CGI in Heerlen 

PER AUTO 

Vanuit Eindhoven 

 Volg de A2 richting Weert. 

 Neem de afslag Antwerpen – Knooppunt Kerensheide en voeg in op de 
A76/E314 richting Heerlen. 

 Neem de afslag Voerendaal en voeg in op de N281 richting Heerlen. 

 Neem de afslag Parkstad 9200-9400. Ga aan het einde van de afrit 
linksaf. 

 Neem de eerste afslag op de rotonde en volg deze weg. Bijna aan het 
einde van deze weg, ga je rechtsaf en parkeer je in de QPark 
parkeergarage Teleparking.  

 Bij het verlaten van de parkeergarage loop je rechtdoor tussen de 2 
gebouw door. Het CGI gebouw bevindt zich aan de overzijde van de 
weg, aan de rechterzijde. 

 

Vanuit Maastricht 

 Volg de A2. Bij knooppunt Kruisdonk volg de A79 richting Heerlen.  

 Rijd links de oprit van de N281 op (N281) richting Heerlen-Noord. 

 Neem na 1.5 km afslag Parkstad 9200-9400 richting Woonboulevard. 
Ga aan het einde van de afrit rechtsaf. 

 Ga op de rotonde rechtdoor (eerste afslag) en volg deze weg. Bijna aan 
het einde van deze weg, ga je rechtsaf en parkeer je in de QPark 
parkeergarage Teleparking.  

 Bij het verlaten van de parkeergarage loop je rechtdoor tussen de 2 
gebouw door. Het CGI gebouw bevindt zich aan de overzijde van de 
weg, aan de rechterzijde. 

 

PARKEREN 

 Parkeren kan in de parkeergarage Teleparking van QPark, gelegen aan 
de Parallelweg 1K, 6411 NA Heerlen.  

 Bij het verlaten van de parkeergarage loop je rechtdoor tussen de 2 
gebouw door. Het CGI gebouw bevindt zich aan de overzijde van de 
weg, aan de rechterzijde. 

 

PER OPENBAAR VERVOER 

 Verlaat het station Heerlen via de stationstunnel richting Centrum.  

 Steek de Stationsstraat over en loop naar rechts (het Royal Theater 
bevindt zich aan uw rechterzijde).  

 Het CGI gebouw bevindt zich aan het einde van de Stationsstraat aan 
de linkerzijde.  


