
 

 

 

            

     Openingsuren 

 

 

Tel: 011/22 97 77 

Email: info.limburg@abvv.be 

Website: https://www.abvvlimburg.be 

 
Kantoren Open op afspraak Open zonder afspraak Telefonische bereik-

baarheid kantoren 
Beringen donderdag 09u00 – 12u00                     

13u30 – 16u00  

maandag  13u30 – 16u00 

  dinsdag     13u30 – 18u00   

maandag tot en met  

vrijdag  8u30 tot 11u45  

Lommel maandag 

woensdag            

vrijdag 

 

09u00 – 12u00 

09u00 – 12u00 

09u00 – 12u00 

U kan zonder afspraak  

terecht in Beringen op maandag 

en dinsdag namiddag 

maandag tot en met  

vrijdag  8u30 tot 11u45  

Genk donderdag 

 

09u00 – 12u00 

13u30 – 16u00 

  

maandag  13u30 – 16u00 

  dinsdag     13u30 – 18u00  

maandag tot en met  

vrijdag  8u30 tot 11u45  

Bilzen maandag 

woensdag 

vrijdag 

09u00 – 12u00 

09u00 – 12u00 

09u00 – 12u00 

  

U kan zonder afspraak 

terecht in Genk op maandag en 

dinsdag namiddag 

maandag tot en met  

vrijdag  8u30 tot 11u45  

Maasmechelen donderdag 

 

09u00 – 12u00 

13u30 – 16u00 

  

maandag  13u30 – 16u00 

  dinsdag     13u30 – 18u00  

  

maandag tot en met  

vrijdag  8u30 tot 11u45  

Maaseik maandag              

woensdag            

vrijdag 

  

09u00 – 12u00 

09u00 – 12u00 

09u00 – 12u00 

  

U kan zonder afspraak  

terecht in Maasmechelen op 

maandag en dinsdag namiddag  

maandag tot en met  

vrijdag  8u30 tot 11u45  

Hasselt donderdag 

  

09u00 – 12u00 

13u30 – 16u00 

maandag  13u30 – 16u00 

 dinsdag     13u30 – 18u00 

  

maandag tot en met  

vrijdag  8u30 tot 11u45  

Houthalen maandag 

woensdag 

vrijdag 

09u00 – 12u00 

09u00 – 12u00 

09u00 – 12u00 

U kan zonder afspraak  

terecht in Hasselt op maandag 

en dinsdag namiddag   

maandag tot en met  

vrijdag  8u30 tot 11u45  

Sint-Truiden donderdag 09u00 – 12u00 

13u30 – 16u00 

maandag  13u30 – 16u00 

  dinsdag     13u30 – 18u00  

  

maandag tot en met  

vrijdag  8u30 tot 11u45  

Tongeren maandag 

woensdag            

vrijdag 

09u00 – 12u00 

09u00 – 12u00 

09u00 – 12u00 

U kan zonder afspraak  

terecht in Sint-Truiden op  

maandag en dinsdag namiddag 

maandag tot en met  

vrijdag  8u30 tot 11u45  

Onze telefonische dienstverlening 

is elke dag bereikbaar van  

8u30 tot 11u45 -13u tot 16u   

dinsdag tot 18u  

uitgezonderd woensdag-  

en  vrijdagnamiddag. 

Tel: 011/22 97 77 


