
MET DE AUTO VANAF UTRECHT A27 

Vanaf de A27 neem je afslag 16 richting Breda 
Noord. Hier volg je de twee rechterrijstroken om 
rechtsaf af te slaan op de Tilburgseweg. Na 400 
meter sla je rechtsaf naar de Nieuwe Kadijk.
Na ongeveer 4 kilometer sla je bij de stoplichten 
linksaf naar de Konijnenberg. Je vervolgt jouw weg 
tot aan de stoplichten bij de Academiesingel. Hier 
sla je linksaf naar de Academiesingel. Tot slot sla 
je direct linksaf naar de Spoorstraat. Je vindt ons 
kantoor aan de Spoorstraat 200. Bij onze bel hangt 
een plaatje waarop staat: D4R. Dat zijn wij! Zodra 
je binnen bent, ga je naar de eerste verdieping en 
vindt je ons aan de linkerkant.

Parkeren is vaak een probleem in het centrum. Je kunt voor de deur bij ons parkeren, maar let op:  
dit is betaald parkeren en er wordt een paar keer per dag gecontroleerd. Je kunt gratis parkeren in onze 
parkeergarage, echter is daar beperkt plek. Aan de linkerkant van ons kantoor bevindt zich een hekwerk 
met daarvoor een paal. Druk op onze bel en wij doen het hekwerk voor je open. Daarna moet je wederom 
even aanbellen. Bij onze bel hangt een plaatje waarop staat: D4R. Dat zijn wij! Zodra je binnen bent, ga je 
naar de eerste verdieping en vindt je ons aan de linkerkant. 

ONZE DEUR STAAT
 ALTIJD OPEN!

MET DE AUTO VANAF ROTTERDAM A16  

Vanaf de A16 neem je afslag 17 richting Breda 
Noord. Volg de twee linkerrijstroken en sla linksaf 
naar de Backer en Ruebweg (Breda Noord).
Vervolg jouw weg op de Backer en Ruebweg 
voor ongeveer 3,5 kilometer. Sla rechtsaf naar 
de Konijnenberg. Deze weg vervolg je tot aan 
de stoplichten bij de Academiesingel. Hier sla 
je linksaf naar de Academiesingel. Tot slot sla je 
direct linksaf naar de Spoorstraat. Je vindt 
ons kantoor aan de Spoorstraat 200. Bij 
onze bel hangt een plaatje waarop 
staat: D4R. Dat zijn wij! Zodra je 
binnen bent, ga je naar de 
eerste verdieping en 
vindt je ons aan de 
linkerkant.

MET HET 
 OPENBAAR 

VERVOER VANAF  
STATION BREDA

Wij zijn heel goed te bereiken met de trein 
of de bus. Ons kantoor bevindt zich namelijk in 

dezelfde straat als het station. Loop het station uit 
via de centrumzijde en sla rechtsaf. Je vindt ons kantoor 

aan de Spoorstraat 200. Bij onze bel hangt een plaatje waarop 
staat: D4R. Dat zijn wij! Zodra je binnen bent, ga je naar de eerste 

verdieping en vindt je ons aan de linkerkant.
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