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ROUTEBESCHRIJVING 

Neem op de A73 de afslag Boxmeer (afslag 6) en volg de borden richting Boxmeer. Bij de rotonde, 

neem eerste afslag. Ga de eerste weg rechts (Heinz Moormannstraat). De cursuslocatie bevindt zich 

direct aan de linkerzijde aangeduid met TCPM. 

OPENBAAR VERVOER (op ca. 10 minuten loopafstand) 

Vanuit het station Boxmeer loop richting Hotel de Baronie. Loop over de spoorwegovergang tot aan 

de rotonde en ga linksaf. De cursuslocatie bevindt zich na ca. 100 meter aan de rechterzijde. 

ADRESGEGEVENS 

HypnoseCentrum Nederland 

Heinz Moormannstraat 1A 

5831 AS Boxmeer 

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID 

24 uur per dag, 040-7110382 (kies noodlijn) 

PARKEREN (gratis) 

Tijdens het weekend is parkeren op de parkeerplaatsen van TCPM toegestaan. Voor doordeweekse 

dagen is parkeren bij TCPM niet toegestaan. Neem de parkeerplaatsen aan de zijkant van de 

leslocatie door het volgen van onderstaande aanwijzingen: 

 

  

Parkeerplaatsen 

voorzijde 

alleen in weekenden 

Parkeerplaatsen 

doordeweekse dagen en 

weekenden 
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OVERNACHTINGEN 

Hotels 

Hotel de Baronie ligt op ca. 10 minuten loopafstand van de leslocatie en is gelegen tegenover het 

treinstation Boxmeer. Vraag bij het boeken naar de aanbieding voor cursisten van HypnoWorld. 

Hotel de Baronie, Spoorstraat 74, 5831 CM Boxmeer. Telefoon: 0485-571345. Bezoek website! 

Hotel 't Vertrek ligt naast het hierboven gelegen hotel tegenover het treinstation. Hotel 't Vertrek, 

Stationsweg 12, 5831 CR Boxmeer. Telefoon: 0485-577017. Bezoek website! 

Hotel Riche ligt midden in het centrum van Boxmeer, op ca. 20 minuten loopafstand van de 

leslocatie. Vooral wanneer je in de avonduurtjes nog graag een (overdekt) terrasje wilt pakken of iets 

wilt eten in één van de sfeervolle eetgelegenheden, is dit hotel door de ligging ideaal. Hotel Riche, 

Steenstraat 51, 5831 JB Boxmeer. Telefoon: 0485-578222. Bezoek website! 

 

Bed en Breakfast 

Bed en Breakfast Boxmeer is gelegen op korte loopafstand tot het centrum van Boxmeer. Door onze 

cursisten als zeer positief beoordeeld. Bed en Breakfast Boxmeer, Van Coothstraat 42, 5831 HL 

Boxmeer. Telefoon: 0485-574390 / 06-38546517. Bezoek website! 

Bed en Breakfast Langs de Maas is, zoals de naam al aangeeft, gelegen langs de rivier de Maas. 

Hoewel deze accommodatie niet op loopafstand gelegen is van de leslocatie, wordt deze eveneens 

door onze cursisten als zeer positief ervaren. Langs de Maas, Veerstraat 53, 5831 JM Boxmeer. 

Telefoon: 06-28890249. Bezoek website! 

LUNCH 

Tijdens de middagpauze (ca, 12.30 ~ 13.30 uur) is een lunch voor eigen rekening in Hotel-Restaurant 

de Baronie in de meeste gevallen mogelijk. Om wachttijden te voorkomen, zal de cursusleiding zal bij 

aanvang van de les een lijst verstrekken waarop je een keuze kunt maken. Bekijk lunchkaart! 

Op zaterdag kunnen er ook broodjes worden afgehaald bij het op korte loopafstand gelegen TINQ 

tankstation. 

https://www.debaronieboxmeer.nl/
https://www.tvertrek.nl/
https://www.riche.nl/
http://www.bedenbreakfastboxmeer.nl/
http://www.bblangsdemaas.nl/
https://www.debaronieboxmeer.nl/files/media/lunchkaart-voorjaar-2022-nl.pdf

