Routebeschrijving
Conscient is gevestigd in het pand van kapsalon Gouden schaar.
Adres: Singelpassage 4.
U kunt niet voor de deur parkeren maar moet gebruik maken van de parkeergarage.
Vanuit alle snelweg richtingen afslag Assen-West/Smilde nemen.
Na de afslag Borden centrum volgen, u rijdt dan voorbij de kazerne van Assen langs de Vaart zz.
Tijdens winkeluren kunt u het gemakkelijkste de auto parkeren in Parkeergarage Drents Museum
of wanneer deze vol is parkeergarage De nieuwe kolk.
Route Drents Museum / Torenlaan: aan het einde van de vaart zz rechtsaf slaan. Collardslaan.
Met de weg meerijden gelijk de eerste straat links ( flauwe bocht, bij de kerk). U rijdt in de Torenlaan.
De parkeer garage bevindt zich aan uw linker hand. Adres Torenlaan 18
Naar Conscient: Neem vanuit de parkeergarage Drents Museum de uitgang: centrum. Sla gelijk
rechtsaf voor de winkels en eetgelegenheden en na 100 m weer gelijk rechtsaf ( marktstraat).
Aan het einde van de marktstraat neemt u een flauwe bocht naar links (hoek kruisstraat) u loopt een
klein straatje in ( Kleine Marktstraat).
Op de hoek van de kleine Marktstaat ) ziet u Opticien Karin Kuik en cafetaria Julio Menotti.
U loopt nu aan het einde van de straat recht tegen kapsalon Gouden Schaar aan, waarin Conscient zich
in bevindt.
( naast Conscient zit schoonheidssalon Yves Rocher, daar moet u niet naar binnen)

Route de nieuwe Kolk : Aan het einde van de Vaart zz linksaf afslaan. Met de weg mee rijden ( voor
kledingwinkel Schomaker langs) en dan de eerste weg naar links. Er staan routeborden langs de weg.
U kunt uw auto 24 uur per dag parkeren in de parkeergarage onder De Nieuwe Kolk. De ingang van de
parkeergarage bevindt zich aan de Alteveerstraat 11, 9401 GA, Assen.
Naar Conscient Vanuit de parkeergarage oversteken en naar rechts toe naar Markt. U herkent deze
straat aan allerlei eetgelegenheden. Rechtdoor lopen, marktstaat in. Route vervolgen als hierboven
beschreven.
Het tarief voor de parkeergarage bedraagt € 0,50 per 16 minuten. Een hele dag parkeren kost u
maximaal € 6,00.

Conscient, Altijd op je mooist!

PARKEERBELEID ASSEN
In het centrum van Assen geldt bijna in iedere straat betaald parkeren. Ook in de avond.
Dit geldt ook voor het periferie gebied, de schil rond het centrum.
Vanaf 1 januari 2015 geldt er betaald parkeren in de straten op maandag t/m zaterdag van 09.00 tot
21.00 uur en op zondag van 12.00 – 18.00 uur.
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