
 
 

 

 

Routebeschrijving  

Aangezien de infrastructuur van dit adres onlangs geheel vernieuwd is, is er een nieuwe  
ingang gekomen naar dit terrein. Deze nieuwe ingang is nog niet verwerkt in de navigatiesystemen.  
 
U kunt dus beter onderstaande instructies opvolgen:  
Als u een navigatiesysteem gebruikt kunt het beste ons adres: Spinveld 66 Breda aanhouden en  
daarna onze borden aanhouden. Mocht nummer 66 niet in uw navigatie voorkomen probeer dan 64. 
 
Komende uit de richting van de A27 

U neemt afslag 16 Breda Noord en volgt de borden Teteringen. Dit is de Noordelijke rondweg, die  

na de afslag (na 2 stoplichten) afbuigt naar rechts. 

Deze weg volgt u voor 5,5 km tot u links kunt afslaan bij de ANAC carwash.  

Hier hangt ook een afslagbord       2500-3000. 

Op de T-splitsing voor de Gamma slaat u rechtsaf. 

Volg de weg die na een paar honderd meter met een bocht naar links gaat. 

U ziet Trendia vloer & wand op de hoek, sla hier de straat in naar links. 

Rijd 250 meter door tot de zwarte hekken, u rijdt nu het vernieuwde industrieterrein op.  

Sla voor het gebouw rechtsaf en volg de weg. U komt dan uit op ons parkeerterrein. 

 

Komende uit de richting van de A16 

U neemt de afslag 17 Breda Noord/Prinsenbeek. Volg de borden naar Breda        Breda 0-5000.  

U gaat hier rechtdoor en volgt de borden Centrum Hoge Vucht. 

Na het grote kruispunt neemt u de eerste afslag rechts, heel herkenbaar aan de ANAC carwash op de hoek (ongeveer 

2,5 km na de afslag van de A16). Hier hangt ook een afslagbord  ‘ ‘   2500-3000. 

Op de T-splitsing voor de Gamma slaat u rechtsaf. 

Volg de weg die na een paar honderd meter met een bocht naar links gaat. 

U ziet Trendia vloer & wand op de hoek, sla hier de straat in naar links. 

Rijd 250 meter door tot de zwarte hekken, u rijdt nu het vernieuwde industrieterrein op. 

Sla voor het gebouw rechtsaf en volg de weg. U komt dan uit op ons parkeerterrein. 

 

Indien u problemen ervaart onze locatie te vinden bel dan ons dan even op 076-5204999. Wij helpen u graag. 
 
 
 Richting A16              Richting A27 →  
 
 
 
 
 
 
 
 


