Gebruik ondergrondse parking & nieuw onthaal Sig
Het is mogelijk om de gloednieuwe ondergrondse parking van WZC Aqua Vitae te gebruiken
en dit is voorlopig gratis. We brengen u zeker op de hoogte wanneer dit betalend wordt.
Daarnaast is het onthaal van Sig verplaatst van het secretariaat naar de balie in de Foyer.
Het is makkelijk te bereiken via de binnenkoer (zie punt 3) maar kan ook nog steeds via de
hoofdingang (pachthofstraat 1). Als u niet van plan bent de ondergrondse parking te
gebruiken, lees dan zeker de info in punt 3.

1. Locatie Parking
De ingang van de parking ligt in de Gravin de Robianostraat. Vanaf de ‘Steenweg naar
Oudegem’ kan u deze straat inslaan aan het oranje bord ‘Robiano’ (zie pijl).
Als u uit Aalst komt (zoals op de foto) dan moet u links afslaan.

De inrit van de parking bevindt zich aan uw rechterkant. U krijgt een ticket,
hou dit goed bij! Parkeren is mogelijk op twee ondergrondse verdiepingen.

2. Na het parkeren
Er zijn twee verdiepingen in de ondergrondse parking.
Onderstaande foto werd genomen vanaf de -1. Het is de bedoeling de groene lijn met ‘WZC
Lift’ te volgen.

Open de deur aan de
brandkast en u bent in de hal
van de lift.

Ingang Sig bereiken

Druk op de groene ‘G’ om op
het gelijkvloers te komen.

Ga naar rechts als u uit de lift stapt en stap verder door de schuifdeur. Volg de oranje pijl
met ‘Sig’ naar rechts.

In de bocht ziet u het bord op onderstaande foto. Volg het pad tot aan de blauwe deur op de
foto.

Stap door de blauwe deur met het Sig-logo.

3. Het nieuw onthaal bereiken als u ergens anders parkeert
Het onthaal is niet meer aan de hoofdingang van het gebouw van Sig (1), maar deze ingang is
wel nog toegankelijk. Dit is verplaatst naar de binnenkoer (2). Er is een doorgang tussen het
woonzorgcentrum (3) en de school SVI Gijzegem (4). Volg de oranje pijlen op onderstaande
afbeelding.

4. Het nieuw onthaal van Sig
Het onthaal bevindt zich vanaf nu in ‘de Foyer’, de plaats waar de pauzes en lunch doorgaan.
Op het scherm kan u zien in welke ruimte uw vorming doorgaat. Stap de Foyer binnen. Aan
de balie op de tweede foto kan u de deelnemerslijst tekenen en krijgt u een deelnemersmap.
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Neem gerust nog een koffie, thee of een glas water voor uw vorming begint.

5. Terugkeren naar uw wagen
Stap terug naar de schuifdeur van het woonzorgcentrum.
Neem het ticket dat u bij het binnenrijden van de parking heeft gekregen bij de hand. Laat
het scannen aan de terminal rechts van de schuifdeur. Voorlopig hoeft u de betaalautomaat,
die rechts staat als u binnenstapt, niet te gebruiken.

Keer terug naar de verdieping waar u uw wagen heeft geparkeerd.
Let bij het buitenrijden goed op! De scanterminal staat ongelukkig gepositioneerd, draai
dus goed af.

Wij kijken ernaar uit u te mogen ontvangen, tot dan!
Het Sig-team

