Routebeschrijving naar BAHM-Holland BV; Campagneweg 26 B, RM Zevenbergen
Hieronder leest u de routebeschrijving naar de BAHM-Holland vestiging te Zevenbergen.
Vanaf Middelburg / Bergen op Zoom:
Wanneer u komt vanaf Middelburg / Bergen op Zoom volgt u de A58 richting Roosendaal. Nabij
Roosendaal neemt u de A17 richting Rotterdam. Op de A17 neemt u afslag 25 Zevenbergen.
Onderaan gaat u rechts op de rotonde. Bij de eerste twee verkeerslichten gaat u rechtdoor en bij de
verkeerslichten daarna slaat u links af, industriegebied Koekoek. U neemt de twee straat rechts. U
rijdt op een T-splitsing af. Daar gaat u links. Op het einde van dit klein stukje weg rijdt u rechtsaf het
terrein van BAHM-Holland BV op.
Vanaf Rotterdam:
Wanneer u komt vanaf Rotterdam volgt u de A16 richting Dordrecht en Breda. Nabij de Moerdijkbrug
volgt u de A17 richting Roosendaal en Bergen op Zoom. Op de A17 neemt u afslag 25 Zevenbergen.
Onderaan gaat u links op de rotonde. Op de volgende rotonde neemt u de tweede afslag. Bij de
eerste twee verkeerslichten gaat u rechtdoor en bij de verkeerslichten daarna slaat u links af,
industriegebied Koekoek. U neemt de twee straat rechts. U rijdt op een T-splitsing af. Daar gaat u
links. Op het einde van dit klein stukje weg rijdt u rechtsaf het terrein van BAHM-Holland BV op.
Vanaf ’s-Hertogenbosch / Waalwijk:
Wanneer u komt vanaf ’s-Hertogenbosch / Waalwijk volgt u de A59 richting Rotterdam / Antwerpen.
Op de A59 neemt u afslag 31 Terheijden. Onderaan slaat u rechtsaf. Op naderende rotonde neemt u
de derde afslag naar Zevenbergen. Deze weg (N285) blijft u volgen en op de twee rotonden neemt u
de tweede afslag. Bij de verkeerslichten gaat u rechtsaf, industriegebied Koekoek. . U neemt de twee
straat rechts. U rijdt op een T-splitsing af. Daar gaat u links. Op het einde van dit klein stukje weg rijdt
u rechtsaf het terrein van BAHM-Holland BV op.
Vanaf Antwerpen / Breda:
Wanneer u komt vanaf Antwerpen / Breda volgt u de A16 richting Dordrecht / Rotterdam. Nabij de
Moerdijkbrug volgt u de A17 richting Roosendaal en Zierikzee. Op de A17 neemt u afslag 25
Zevenbergen. Onderaan gaat u links op de rotonde. Op de volgende rotonde neemt u de tweede
afslag. Bij de eerste twee verkeerslichten gaat u rechtdoor en bij de verkeerslichten daarna slaat u
links af, industriegebied Koekoek. U neemt de twee straat rechts. U rijdt op een T-splitsing af. Daar
gaat u links. Op het einde van dit klein stukje weg rijdt u rechtsaf het terrein van BAHM-Holland BV
op.

Mocht u onverhoopt toch verlaat zijn of de weg niet geheel kunnen vinden laat het ons weten. Wij
zijn te bereiken op +31 (0) 168 722 023.
Met vriendelijke groet,
BAHM-Holland BV
Campagneweg 26B
4761 RM Zevenbergen
+31 (0) 168 722 023
info@bahm-holland.nl
www.bahm-holland.nl

