Winkel informatie
Winkel:

1359 (Gouda)

Adres:

Markt 50

Losadres:

Naaiersstraat 27

Postcode:

2801 NG Gouda

Plaats:

Gouda

Telefoon:

0182-512855

Opmerking:

Let op: in de ochtend is de losplaats voor de winkel[markt50]
in de middag/avond achter de winkel lossen[naaierstraat27]
route1359 gouda, rijdt niet te hard, maar stapvoets, er wonen
klanten in de omgeving..... aub stapvoets rijden op de turfmarkt, het
is maar een korte straat en dit scheelt echt in de perceptie die
bewoners hebben van onze winkel.
deze route geldt voor de chauffeurs die voor 8:00 uur vanaf het
filiaal de stad uitrijden:
ter aanvulling de vrachtwagen moet de volgende route rijden voor
de leveringen voor 8:00:
vanaf het filiaal de kleiweg af.
rechtsaf de korte veste op
door naar de conventstraat
houtmansgracht
linksaf lange tienweg op de brug over de stad uit

Routebeschrijving:

Verkeerslichten rechtsaf = N470 > A12 richting Utrecht
Afslag 11 > Gouda / Boskoop = na aquaduct
Bovenaan rechtsaf = Goudse Poort
Weg volgen, wordt Nieuwe Gouwe Oostzijde
Wachtelstraat oversteken, brug over, weg vervolgen = Hoge Gouwe
Einde van de gracht 2x linksaf = Lage Gouwe
1e rechts = Achter de Vismarkt
Na voetgangersoversteekplaats, na 100 mtr rechts AH
Let op! Vóór 8 uur levertijd, dan route wijzigen in:
1)A13 richting Rotterdam > A20 richting Utrecht
2)Afslag 18 Moordrecht, beneden rechtsaf
Over het spoor dan meteen rotonde linksaf = 3e afslag > N456
3)Rotonde rechtsaf = 1e afslag > N207
4)Rotonde rechtdoor = 2e afslag
Sluis (brug) over

5)4e verkeerslichten linksaf, je rijdt aan de rechterkant van de
gracht
In de bocht rechtsaf, de markt op rijden
6)Links aanhouden, >>AH winkel = voorzijde, hier lossen
Losplaats:

Attentie:er zijn twee verschillende losmomenten, 's morgens voor de
winkel[markt] en 's middags/avond achter de winkel[naaierstraat]

Wegrijden:

Aanvulling:
overige vrachtauto's,
onderstaande route:
vanaf het marktplein
achter de waag
zeugstraat
nieuwe markt
wilhelminastraat
lem dulstraat
houtmansgracht
lange tiendeweg.
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