Coördinaten en routebeschrijving naar de vestiging in Charleroi
Adres van de vestiging in Charleroi

Uniek postadres

Smals
Avenue Jean Dupuis 1
6010 Charleroi (Couillet)

Smals
Fonsnylaan 20
1060 Brussel

Telefoon
Centraal: +32 (0)2 787 57 11
Secretariaat Charleroi: +32 (0)2 787 54 03
Telefax
+32 (0)2 511 12 42
Situering
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Routebeschrijving met de wagen
Vanuit Brussel of Gent:
 de autosnelweg E19 Brussel-Bergen nemen tot Nijvel Noord
 daarna de autosnelweg A54 Nijvel-Charleroi nemen
 de ring R9 rond Charleroi nemen
 de ring R9 verlaten via afrit 30 Oost naar Couillet (let op, de wegwijzer is niet groot)
 de N5 richting Philippeville nemen (naar rechts)
 aan de 4 armen van Couillet, de weg naar Châtelet en Namen nemen en hem verlaten bij de
2de straat naar links: dit is de "rue de la Cimenterie" die toegang biedt tot het business park
"Espace Sud"
 draai op het einde van de straat mee naar rechts. Dit is de Jean Dupuislaan.
 het gebouw van Smals bevindt zich op nummer 1
Vanuit Luik:
 de autosnelweg E42 Luik-Bergen nemen
 de autosnelweg verlaten om de ring R3 rond Charleroi op te rijden in Heppignies (er is maar
één richting mogelijk)
 afrit 10 Châtelet nemen
 beneden aan afrit 10, naar rechts draaien
 beneden aan de grote afdaling, naar links gaan naar Couillet (weg Charleroi – Couillet)
 altijd rechtdoor blijven rijden richting Charleroi (centrum)
 aan de derde lichten naar rechts afslaan (N5)
 dan direct naar rechts: dit is de "rue de la Cimenterie" die toegang biedt tot het business
park "Espace Sud"
 draai op het einde van de straat mee naar rechts. Dit is de Jean Dupuislaan.
 het gebouw van Smals bevindt zich op nummer 1
Vanuit Bergen:
 de autosnelweg E42 Luik-Bergen nemen
 de autosnelweg verlaten om de ring R3 rond Charleroi op te rijden ter hoogte van Courcelles
(er is maar één richting mogelijk)
 de afrit Philippeville nemen, richting Charleroi (centrum)
 na de eerste lichten onmiddellijk rechts afslaan: dit is de "rue de la Cimenterie" die toegang
biedt tot het business park "Espace Sud"
 draai op het einde van de straat mee naar rechts. Dit is de Jean Dupuislaan.
 het gebouw van Smals bevindt zich op nummer 1

Routebeschrijving met het openbaar vervoer
Vanuit het station Charleroi Sud, met de trein:
 een L-trein richting Tamines nemen (elk uur 05')
 afstappen bij de eerste halte: het station van Couillet
 het station van Couillet verlaten langs de kant van de grote weg Charleroi – Namen (naar
links beneden aan de trappen)
 naar rechts gaan bij de uitgang van de tunnel richting Charleroi (naar het Grieks restaurant)
 de 3de straat rechts nemen: dit is de "rue de la Cimenterie" die toegang biedt tot het
business park "Espace Sud"
 draai op het einde van de straat mee naar rechts. Dit is de Jean Dupuislaan.
 het gebouw van Smals bevindt zich op nummer 1
Gemiddelde reistijd voor dit traject: 3 minuten met de trein en 7 minuten stappen
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Vanuit het station Charleroi Sud, met de bus:
 de bus van lijn 18 nemen, richting Chatelet (om het uur 07', 22', 37' en 52') of de bus van
lijn 19, richting Gerpinnes Nalinnes (om het uur 10' en 40’) of de bus van lijn 20, richting
Gerpinnes – IMTR (om het uur 00’ en 30’)
 afstappen bij de 3de halte, net na de winkel van Lidl op de linkerkant (eerste halte na de 4
armen van Couillet)
 naar de 4 armen van Couillet gaan en terugkeren naar de winkel van Lidl, net voor de
parking rechts afslaan: u bent aan de ingang van het business park "Espace Sud"
 draai op het einde van de straat mee naar rechts. Dit is de Jean Dupuislaan.
 het gebouw van Smals bevindt zich op nummer 1


Voor terug te komen, de bus van lijn 18 nemen, richting Charleroi sud (richting Jumet) (om
het uur 08', 23', 38' en 53') of de bus van lijn 19, richting Charleroi sud (om het uur 15' en
45’) of de bus van lijn 20, richting Charleroi sud (om het uur 01’ en 31’)

Gemiddelde reistijd voor dit traject: 7 minuten
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