

Vanuit Amsterdam/Utrecht

Vanuit Tilburg

Vanaf Utrecht A27 volgen richting Breda.

A58 richting Breda.

1. U neemt afslag 16 Breda-Noord/Dorst.
2. Onderaan de afslag gaat u rechtsaf; houdt rechts aan (borden
Rotterdam / Centrum) op de Tilburgseweg.
3. Bij het tweede stoplicht slaat u rechtsaf de Nieuwe Kadijk op
(borden Rotterdam / Centrum).
4. Vervolg de weg ongeveer 4,5 km; bij het vierde stoplicht slaat u
linksaf (kruising Crogtdijk en Konijnenberg – AH links op de hoek).
5. De Konijnenberg gaat over in de Belcrumweg, die u uitrijdt tot het
einde (u gaat onder het spoor door).
6. Aan het einde slaat u linksaf (Academiesingel).
7. De entree van ons parkeerterrein vindt u na 500m aan uw linker
hand (ter hoogte van de Vuurtoren in de singel).

1.
2.
3.
4.



Vanuit Den Haag/Rotterdam


A16 richting Breda.



1. Afslag 17 Breda-Noord/Prinsenbeek.
2. Bovenaan de afslag, links (Backer en Ruebweg, wordt Crogtdijk).
3. Bij het 5e verkeerslicht gaat u rechtsaf de Konijnenberg op (Audi
Centrum rechts op de hoek).
4. De Konijnenberg gaat over in de Belcumweg, die u uitrijdt tot het
einde (u gaat onder het spoor door).
5. Aan het einde slaat u linksaf (Academiesingel).
6. De entree van ons parkeerterrein vindt u na 500m aan uw linker
hand (ter hoogte van de Vuurtoren in de singel).

Vanuit Antwerpen / Zeeland / Roosendaal
A16 (of A58 – A16) richting Breda.
1. Afslag 17 Breda-Noord/Prinsenbeek.
2. Bovenaan de afslag, rechts (Backer en Ruebweg, wordt Crogtweg).
3. Bij het 4e verkeerslicht gaat u rechtsaf de Konijnenberg op (Audi
Centrum rechts op de hoek)
4. De Konijnenberg gaat over in de Belcumweg, die u uitrijdt tot het
einde (u gaat onder het spoor door).
5. Aan het einde slaat u linksaf (Academiesingel).
6. De entree van ons parkeerterrein vindt u na 500m aan uw linker
hand (ter hoogte van de Vuurtoren in de singel).
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Vervolg op A27 Breda/Utrecht.
Afslag 16 Breda-Noord, richting Breda-Noord/Dorst/Rijen.
Sla links af naar de Tilburgseweg
Volg de 2 rechterrijstroken om af te slaan naar de Nieuwe
Kadijk.
Vervolg de weg ongeveer 4,5 km; bij het vierde stoplicht slaat u
linksaf (kruising Crogtdijk en Konijnenberg – AH links op de
hoek).
De Konijnenberg gaat over in de Belcrumweg, die u uitrijdt tot
het einde (u gaat onder het spoor door).
Aan het einde slaat u linksaf (Academiesingel).
De entree van ons parkeerterrein vindt u na 500m aan uw
linker hand (ter hoogte van de Vuurtoren in de singel).

Vanaf station Breda
Ons pand ligt op 100 meter afstand van Breda CS (Centrum
zijde).
U verlaat het station aan de Centrum zijde, waar u rechtdoor de
Willemstraat in loopt. U vindt ons pand aan het einde van de straat
aan uw rechterhand op huisnummer 1-3.

Parkeeradvies
Navigatieadres Academiesingel 1.
Wij adviseren u om voor navigatiedoeleinden het adres
Academiesingel 1 te Breda te gebruiken. Onze parkeerplaats ligt
naast dit pand.

Hertoghs advocaten-belastingkundigen
Bezoekadres
Willemstraat 1-3
4811 AH BREDA
Telefoon
088-5202266

