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Adres Emolife België: Dok Noord 4D 101, 9000 Gent
Dok Noord is gelegen op de kleine ring tussen de Dampoort en de Muide. U
bereikt de site met de wagen via Dampoort of via de R4 en de Kennedylaan.
Met de auto
Via de Sassevaartstraat kunt u de parkeergarage van Winkelcentrum Dok
Noord inrijden. In de parkeergarage volgt u best de bordjes “Shopping”, die u
naar de uitgang naast de Delhaize op verdieping 0 brengen. Loop links langs
de Direkteurswoning door naar het plein/bouwterrein. Ons kantoor bevindt
zich aan de overzijde in gebouw D (achter gebouw C) tegenover WAY.
Met het openbaar vervoer
Komt u vanaf het Sint-Pietersstation? Dan is tram 4 richting Muide op perron
20 perfect voor u. Stap af aan de halte Tolpoort en steek de Blaisantvest over
richting Tolhuislaan (de rechterkant als u in de rijrichting van de tram kijkt).
Steek de Tolhuislaan ter hoogte van de Hugo Van der Goesstraat (eerste
links) over en wandel rechtdoor tot de Sint-Salvatorstraat. Steek de straat
over en ga naar rechts. Twintig meter verder, aan je linkerkant, ziet u een
metalen schuifpoort. Dat is ingang 2 van Dok Noord. Ons kantoor vindt u in
Blok D, recht tegenover WAY.
Zoekt u de weg vanaf Gent-Zuid of de Korenmarkt? Neem dan tram 4 richting
Muide. Stap af aan de halte ‘Heilige Kerst’. Wandel de Sint-Salvatorstraat in
(in die richting rijdt ook de tram verder). Na 240 meter ziet u aan de
rechterkant een metalen schuifpoort; dat is ingang 2 van Dok Noord. Ons
kantoor vindt u in blok D, recht tegenover WAY.
Te voet of met de fiets
U loopt vanuit Gent-Dampoort, via de Dampoortstraat naar Sint-Jacobs.
Vervolgens gaat u richting Sleepstraat. Op het einde van de Sleepstraat,
voorbij de Heilige Kerst-kerk, komt u in de Sint-Salvatorstraat. Na ongeveer
200m vindt u aan de rechterkant ingang 2 (groene schuifpoort).
De bel voor ons kantoor vindt u in de inkomhal naast de brievenbussen.
Heeft u vragen? Bel ons dan gerust op nummer 09-3720882.
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