BEREIKBAARHEID EN PRAKTISCHE INFORMATIE
AFHALINGEN
Lees hoe u kunt afhalen op de laatste pagina
ADRES AFHALINGEN
Venetiëlaan - poort 17 - 18
8530 Stasegem
Belgium
+32 (0) 56 20 00 00

OPENINGSUREN AFHALING
Maandag
8u - 11u30 en 13u - 16u30
Dinsdag
8u - 11u30 en 13u - 16u30
Woensdag
8u - 11u30 en 13u - 16u30
Donderdag 8u - 11u30 en 13u - 16u30
Vrijdag
8u - 11u30 en 13u - 15u30

ROUTEBESCHRIJVING VANUIT ...
... BRUGGE

... BRUSSEL

•
•
•
•

•

E40 Brussel - Gent

•

E17 Gent - Kortrijk

•

Neem afrit 3 Zwevegem-Kortrijk en

•
•
•

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)
Na 200 m neemt de weg een grote bocht naar
links, +/- 300 m na deze bocht bevinden zich de
poorten 17-18 aan uw linkerzijde.

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

•

Na 200 m neemt de weg een grote bocht naar
links, +/- 300 m na deze bocht bevinden zich de
poorten 17-18 aan uw linkerzijde.

... DOORNIK

... ANTWERPEN - GENT

•

•

E17 Antwerpen - Gent - Kortrijk

•

Neem afrit 3 Zwevegem-Kortrijk en blijf RECHTS

•
•
•
•
•
•
•

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
Na 200 m neemt de weg een grote bocht naar
links, +/- 300 m na deze bocht bevinden zich de
poorten 17-18 aan uw linkerzijde.

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

•

Na 200 m neemt de weg een grote bocht naar
links, +/- 300 m na deze bocht bevinden zich de
poorten 17-18 aan uw linkerzijde.

HOE HAALT U BESTELLINGEN AF?
Beste klanten,
Naast onze wekelijkse franco leveringen kan je ook bestellingen bij Skylux afhalen.
Alle bestellingen die je stuurt voor de middag staan de volgende werkdag vanaf 8u klaar. Deze die je
na de middag plaatst, staan de volgende werkdag vanaf 13u klaar.
Om de afhaling zo vlot mogelijk te laten verlopen, neem je best een kopie van de bestelbon of van
onze orderbevestiging mee.
Ook jouw klant kan zijn bestelling op jouw naam afhalen, mits hij een dubbel van de bestelbon
meeneemt.
Contante betalingen kunnen enkel cash geregeld worden.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
Met beleefde groeten,
Jan Desmet

