Routebeschrijving naar UnitIT Solutions B.V.

Uit de richting Roosendaal via A58:
Bij Bergen op Zoom neemt u afrit nummer 27.


Op de afslag houdt u rechts aan (Bergen op Zoom Centrum);



Onder aan de afslag gaat u linksaf en volgt u deze weg tot aan stoplichten;



Bij de stoplichten gaat u rechtsaf en na ca. 200 m gaat u linksaf de Drebbelstraat in



Na 100 meter rijdt u linksaf (2e straatje links) de Joulehof in.



UnitIT is gevestigd in het 2e pand links

Uit de richting Zeeland /Antwerpen via A58:
Afslag Bergen op Zoom centrum, afrit nummer 28.


Bovenaan de afslag gaat u links richting Bergen op Zoom centrum.



Bij de eerste stoplichten gaat u rechtsaf en volgt u deze weg tot aan de volgende stoplichten
waar u rechtdoor gaat (de kruising oversteken)



Na 100 meter rijdt u linksaf (2e straatje links) de Joulehof in.



UnitIT is gevestigd in het 2e pand links

Uit de richting Dinteloord / Steenbergen:
U bevindt zich op de N259. Sla linksaf bij de Randweg West.


Volg de randweg West tot aan de derde stoplichten;



Bij deze stoplichten gaat u rechtsaf en blijft u deze weg volgen, u komt over een
spoorwegovergang;



Na de stoplichten en de spoorwegovergang rijdt u nog ca. 500 meter waarna u rechtsaf de
Drebbelstraat in gaat;



Na 100 meter rijdt u linksaf (2e straatje links) de Joulehof in.



UnitIT is gevestigd in het 2e pand links

Openbaar vervoer (trein):
Wandelroute Station NS-station Bergen op Zoom naar UnitIT (ca. 1,6 KM). Verlaat het station via
de achterzijde, sla links af. Na ca. 350 meter slaat u rechtsaf de Wouwsestraatweg in. Sla bij de
eerste stoplichten linksaf de Edisonweg op en ga, na ca. 100 meter, rechtsaf de Nobellaan in. U
loopt langs het Markiezaat College. Loop deze weg af totdat u na ca. 400 meter op de
Drebbelstraat komt, hier slaat u rechts af. Vervolgens loopt u na circa 150 meter rechts de Joulehof
in. U vindt UnitIT in het 2e pand links.
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