Winkel informatie
Winkel:

1322 (Utrecht)

Adres:

Burgemeester Reigerstraat 57

Losadres:

Wagendwarsstraat 57

Postcode:

3581 KM Utrecht

Plaats:

Utrecht

Telefoon:

030-2514254

Opmerking:

Krappe losplaats.
voor 07:30 uur lossen bij de voordeur (achteruit het pleintje oprijden,
alle vrachtwagen-types, euro mogelijk).
na 07:30 uur lossen aan de achterkant (alleen bakwagen).
zondag
vers aan de achterkant lossen (alleen bakwagen)
houdbaar/diepvries aan de voorkant (alle types)
de oosterdwarsstraat is afgesloten je moet de normale route volgen
!
achteruit rij piep signaal uit!

Tijdelijke Opmerking: zie opmerking over lossen en vrachtwagen-type (voor 07:30
uur euro mogelijk via route euro)
route euro zie omschrijving en plaatjes:
kaartje
1:
https://dc-routes.nl/assets/uploads/1322%20route%20euro%20
vanaf%20a27.png
kaartje 2: https://dc-routes.nl/assets/uploads/1322.png
foto
losplaats
euro:
https://dc-routes.nl/assets/uploads/1322%20lossen%20voorzijd
e.png

ma-za:
vers 0300-0400 (eurotrailer aan de voorkant lossen)
hb 0600-0700
(eurotrailer aan de voorkant lossen, fust
meenemen van vers)
vers 1030-1130 (reguliere levering, maar minimaal volume tbv
retouren houdbaar, vulmoment einde dag, alleen stroom 2)
dv: geen aanpassingen
zo: geen aanpassingen

Routebeschrijving:

A10 Noord Zeeburgertunnel .
A1 richting Amersfoort .
A27 richting Utrecht .
Bij afslag Rijnsweerd richting Ind.Rijnsweerd - A28
Eindeweg bij verkeerslichten links .
Richting stadion Waterlinieweg
1e afslag rechts.
Richting stadion
Einde afslag Verkeerslichten rechts.
Verkeerslichten rechts. v Ostadelaan
Daarna de voorrangsweg naar rechts volgen.
Rotonde links Wilhelminapark.
Rotonde links Burg. Reigerstraat
Verkeerslichten links .
1e straat rechts (vooruit in rijden) Wagendwarsstraat.
Losplaats rechts. Achteruit rij piep signaal uit!
VOOR EURO-TRAILER (ivm Corona alleen vóór 07:30 uur
mogelijk):
A10 Noord Zeeburgertunnel .
A1 richting Amersfoort .
A27 richting Utrecht .
Bij afslag Rijnsweerd richting Ind.Rijnsweerd - A28
Eindeweg bij verkeerslichten links .
Richting stadion Waterlinieweg
1e afslag rechts.
Richting stadion
Einde afslag Verkeerslichten rechts.
Verkeerslichten rechts. v Ostadelaan
Daarna de voorrangsweg naar rechts volgen.
Rotonde links Wilhelminapark.
Rotonde links Burg. Reigerstraat
Verkeerslichten links .
1e straat links (vooruit in rijden)Baanstraat
Achteruit rij piep signaal uit!
Achteruit naar losplaats voor winkel naast afvalcontainers.
Hierbij het verzoek aan alle chauffeurs om voor zij de straat in rijden
eerst te kijken of de laad en losplaats beschikbaar is.
Zodra dit niet het geval is dan direct door te rijden naar de voorkant
van de winkel.
Op zondag niet lossen aan de achterzijde, maar aan de voorzijde
van het filiaal.
Achteruit het trottoir op en voor het restaurant parkeren.

Losplaats:

Verkanting naar links (daar lager) op losplaats bij achterdeur

Wegrijden:

Zelfde weg terug
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