BEREIKBAARHEID EN PRAKTISCHE INFORMATIE
BEZOEKERS
ADRES BEZOEKERS
Spinnerijstraat 100
8530 Stasegem
Belgium
+32 (0) 56 20 00 00

OPENINGSUREN
Maandag 		
Dinsdag 		
Woensdag 		
Donderdag 		
Vrijdag 		

8u - 12u en 13u - 17u
8u - 12u en 13u - 17u
8u - 12u en 13u - 17u
8u - 12u en 13u - 17u
8u - 12u en 13u - 16u

ROUTEBESCHRIJVING VANUIT ...
... BRUGGE
• A17 Brugge - Kortrijk
• E17 Kortrijk - Gent
• Afrit 3 Bis: Kortrijk Oost
• Einde afrit meedraaien naar rechts en
200 m verder neemt u rechts de oprit 8
richting Brugge-Harelbeke
• 400 m verder afrit Stasegem
nemen
• De weg splitst, links blijven aanhouden
(brug over het water)
• 200 m verder aan de linkerzijde
bevinden zich de burelen van de firma
AG.Plastics.

... BRUSSEL
• E40 Brussel - Gent
• E17 Gent - Kortrijk
• Neem afrit 3 Zwevegem-Kortrijk en
blijf RECHTS aanhouden (= Kortrijk
Noord)
• Na 500 m neemt u de afrit Stasegem
• De weg verdeelt zich, gelieve links te
houden
• Aan het einde van de splitsing draait u
linksaf
• 200 m verder, aan uw linkerzijde,
bevinden zich de burelen van
AG.Plastics

... DOORNIK
• Volg de E42 in de richting van Rijsel
(Lille) neem rechts de E403 in de
richting van Kortrijk (Courtrai)
• Neem rechts de E17 in de richting van
Gent (Gand)
• Neem de afrit 3 BIS = Kortrijk Oost
• Rechts afslaan, 200 m verder neemt u
de “Ring 8” richting Brugge - Harelbeke
• Na 500 m neemt u de afrit Stasegem
• De weg verdeelt zich, gelieve links te
houden
• Aan het einde van de splitsing draait u
linksaf
• 200 m verder, aan uw linkerzijde,
bevinden zich de burelen van AG.Plastics

... ANTWERPEN - GENT
• E17 Antwerpen - Gent - Kortrijk
• Neem afrit 3 Zwevegem-Kortrijk en blijf
RECHTS aanhouden (= Kortrijk Noord)
• Na 500 m neemt u de afrit Stasegem
• De weg verdeelt zich, gelieve links te
houden
• Aan het einde van de splitsing draait u
linksaf
• 200 m verder, aan uw linkerzijde,
bevinden zich de burelen van AG.Plastics

