Simar Belgium CVBA
Korte Magerstraat 5
9050 GENT (Gentbrugge)
BELGIE

tel: +32 (0)9 210 75 00
fax: +32 (0)9 210 75 20
e-mail: info@simar-belgium.be

Kantooruren
Ma-Do : 8h30–12h / 13h-17h30
Vrij : 8h30-12h / 13h-15h30

Komende van Brussel
Komende van Brussel of Oostende via de E40 autosnelweg neemt u in de buurt van Gent op het klaverblad te
Zwijnaarde de E17 richting Antwerpen. Na ± 2,5km neemt u afrit 10 Gentbrugge. Op het einde van de afrit
neem u de N9 richting Gent. Sla aan de eerste verkeerslichten rechts af. U rijdt nu parallel met de E17 op de
‘Land van Rodelaan’. Op uw rechterkant zal u onze kantoren zien liggen. Sla na ongeveer 100m rechtsaf. Na
30m vindt u op uw rechterkant een smal baantje, de ‘Korte Magerstraat’. Onze kantoren bevinden zich enkele
meters verder op uw linkerkant.
Komende van Kortrijk
Eenmaal het klaverblad te Zwijnaarde in de buurt van Gent gepasseerd neemt u na ongeveer 2,5km afrit 10
Gentbrugge. Op het einde van de afrit neem u de N9 richting Gent. Sla aan de eerste verkeerslichten rechts
af. U rijdt nu parallel met de E17 op de ‘Land van Rodelaan’. Op uw rechterkant zal u onze kantoren zien
liggen. Sla na ongeveer 100m rechtsaf. Na 30m vindt u op uw rechterkant een smal baantje, de ‘Korte
Magerstraat’. Onze kantoren bevinden zich enkele meters verder op uw linkerkant.
Komende van Antwerpen
Komende via de E17 van Antwerpen richting Gent neem u in de buurt van Gent afrit 10 Gentbrugge. Op het
einde van de afrit rijdt u aan de verkeerslichten rechtuit, de N9 over. U rijdt nu parallel met de E17 op de
‘Land van Rodelaan’. Op uw rechterkant zal u onze kantoren zien liggen. Sla na ongeveer 100m rechtsaf. Na
30m vindt u op uw rechterkant een smal baantje, de ‘Korte Magerstraat’. Onze kantoren bevinden zich enkele
meters verder op uw linkerkant.
Komende van Aalst of Gent via de N9
Neem de N9 richting Brussel – komende van Gent – of de N9 richting Gent, indien u van Brussel komt. Volg
de N9 totdat u in Gentbrugge aan de verkeerslichten komt met de kruising van de E17 (Antwerpen, Kortrijk,
Brussel, Oostende). Sla aan die verkeerslichten (onder de E17) links af indien u van Gent komt, en sla rechts
af indien u uit de richting Brussel komt. U rijdt nu parallel met de E17 op de ‘Land van Rodelaan’. Op uw
rechterkant zal u onze kantoren zien liggen. Sla na ongeveer 100m rechtsaf. Na 30m vindt u op uw
rechterkant een smal baantje, de ‘Korte Magerstraat’. Onze kantoren bevinden zich enkele meters verder op
uw linkerkant.

