
Routebeschrijving Business Centre Etten-Leur

Bredaseweg 185, 4872 LA Etten-Leur, tel: 076-508 35 00

Komende vanuit de richting ROTTERDAM/UTRECHT
- Volg de A16 richting Breda.
- Volg bij knooppunt Princeville de A58, E312 richting Etten-Leur/Roosendaal
- Als u afrit 16 neemt, volg dan borden richting Etten-Leur/Roosendaal
- U neemt na de Esso (pompstation) de 1e afslag Etten-Leur (Afrit 18)
- Boven aangekomen rechtsaf richting Etten-Leur
- Bij de T-kruising (na Esso tankstation) rechtsaf (Bredaseweg)
- Hou hierna meteen links aan, na 50 meter neemt u de afrit voor de stoplichten.
- Bij de afrit slaat u dus linksaf richting Business Centre Etten-Leur.
- Parkeergelegenheid vindt u aan de achterzijde van het pand

Komende vanuit de richting TILBURG/ANTWERPEN
- Vanaf de A58 rijdt u richting Breda.
- Volg bij knooppunt Princeville de A58, E312 richting Etten-Leur/Roosendaal.
- Als u afrit 16 neemt, volg dan borden richting Etten-Leur/Roosendaal.
- U neemt na de Esso (pompstation) de 1e afslag Etten-Leur (Afrit 18).
- Boven aangekomen rechtsaf richting Etten-Leur.
- Bij de T-kruising (na Esso tankstation) rechtsaf (Bredaseweg).
- Hou hierna meteen links aan, na 50 meter neemt u de afrit voor de stoplichten.
- Bij de afrit slaat u dus linksaf richting Business Centre Etten-Leur.

Komende vanuit de richting ROOSENDAAL
- U kiest de A58 naar Breda.
- U neemt de 2e afslag Etten-Leur (Afrit 18)
- U neemt na de Esso (pompstation) de 1e afslag Etten-Leur (Afrit 18)
- Boven aangekomen linksaf richting Etten-Leur
- Bij de T-kruising (na Esso tankstation) rechtsaf (Bredaseweg).
- Hou hierna meteen links aan, na 50 meter neemt u de afrit voor de stoplichten.



Routebeschrijving Business Centre Etten-Leur

Bredaseweg 185, 4872 LA Etten-Leur, tel: 076-508 35 00

Komende met openbaar vervoer – STATION BREDA CENTRUM
- Neem streekbus lijn 311, 312 of 316
- Stap indien u reist met lijn 311 of 312 uit in Etten-Leur bij halte Bredaseweg
- Vanaf hier is het +/- 5 minuten lopen naar het Business Centre
- Stap indien u reist met lijn 316 uit in Etten-Leur bij halte Trivium
- U vindt het Business Centre aan de overkant van de weg

Komende met openbaar vervoer – STATION ROOSENDAAL
- Neem streekbus lijn 312
- Stap uit in Etten-Leur bij halte Bredaseweg
- Vanaf hier is het +/- 5 minuten lopen naar het Business Centre

Komende met openbaar vervoer – STATION ETTEN-LEUR
- Neem streekbus lijn 311 of 316
- Stap indien u reist met lijn 311 of 312 uit in Etten-Leur bij halte Bredaseweg
- Vanaf hier is het +/- 5 minuten lopen naar het Business Centre
- Stap indien u reist met lijn 316 uit in Etten-Leur bij halte Trivium
- U vindt het Business Centre aan de overkant van de weg


