Routebeschrijving

Winkel:

2241

Adres:

Raadhuisweg 3

Losadres:

Wagnerlaan

Postcode:

1921 AA Akersloot

Plaats:

Akersloot

Telefoon:

088 659 2241

Opmerking:
Tijdelijke Opmerking:
Routebeschrijving:

Provinciale weg richting de A7
A7 op richting Amsterdam
Afslag 7, beneden rechts, N194
Verkeerslichten links, N243
N243 volgen tot aan Alkmaar
N242 op richting Haarlem
A9 richting Amsterdam
Afslag 11, Akersloot
Einde rechts Geesterwg
Rotonde rechtdoor, Geesterweg
Tweede rotonde linksaf, Churchillplein
Einde met de bocht mee naar links, Rembrandtsingel
Na circa 350 meter losplaats aan de linkerkant
Englisch:
Provincial road towards the A7
Take the A7 in the direction of Amsterdam
Exit 7, at end turn right, N194
Traffic lights turn left, N243
Follow the N243 till Alkmaar
N242 in the direction of Haarlem
A9 direction Amsterdam
Exit 11, Akersloot
End right Geesterwg
Roundabout straight ahead, Geesterweg
Second roundabout turn left, Churchillplein
End follow the bend to the left, Rembrandtsingel
After approximately 350 meters unloading place on the left

Losplaats:

Staat scheef, bij twee winkels links laden

Wegrijden:

Linksaf bij de winkel
einde (bij tinq) rechtsaf
weg terug volgen naar de a9
turn left at ah shop
end of road (at tinq petrolstation) turn right
follow road back to a9

Laatste update:

2022-05-16 14:18:45

Routebeschrijving

Winkel:

1075

Adres:

Geert Groteplein 7

Losadres:

Van Maerlantstraat

Postcode:

1813 BH Alkmaar

Plaats:

Alkmaar

Telefoon:

072-5401065

Routebeschrijving:

Provinciale weg richting de A7
A7 op richting Amsterdam
Afslag 7, beneden rechts, N194
Verkeerslichten links, N243
N243 volgen tot aan Alkmaar
N242 op richting Haarlem
Volgende afslag eraf, richting Overdie
Beneden rechts,
Rotonde linksaf, Koelmalaan
Rotonde links, Vondelstraat
Eerste links, Van Maerlantstraat
en dan achteruit naar losplaats toe
Departure from DC towards A7 (amsterdam)
Exit 7 at the traffic lights turn right (N194)
Traffic lights turn left (N243)
Follow the N243 to Alkmaar then follow the N242 in the direction of
Haarlem
Take the next exit towards Overdie
at the end of the exit turn right
Turn left at the roundabout (Koemalaan)
At the next roundabout, turn left (Vondelstraat)
First street on the left (Van Mearlanstraat)
Then drive backwards to the unloading point
load on the right side of the trailer
From the unloading point you drive straight on at the end of the
street, turn left, then the first street left again and then the same way
back as you arrive.

Losplaats:

Rechts laden, lift

Wegrijden:

Rechtdoor, einde rechts, 1e links en zelfde weg terug

Laatste update:

2022-05-12 10:50:51

Routebeschrijving

Winkel:

8752

Adres:

Oudorperplein 7-12

Losadres:

Dintelstraat

Postcode:

1823 HA Alkmaar

Plaats:

Alkmaar

Telefoon:

088-6598752

Opmerking:

Bij een versrit, voor het aanbellen de koelmotor uitzetten.
dit voor overlast van de buurt.
note:
when driving fresh, switch off the cooler engine before ringing the
bell.
this for trouble with the neighborhood.

Routebeschrijving:

Provinciale weg richting de A7
A7 op richting Amsterdam
Afslag 7, beneden rechts, N194
Verkeerslichten links, N243
N243 volgen tot aan Alkmaar
Alkmaar rechtdoor inrijden richting centrum, Nieuwe Schermerweg
Na ongeveer 1,4 km vkl rechtsaf Oudorperpolder (Rijnstraat)
Rijnstraat uit rijden op T splitsing schuin links vooruit naar lossluis

Englisch:
Provincial road towards the A7
Take the A7 in the direction of Amsterdam
Exit 7, at the end turn right, N194
Traffic lights turn left, N243
Follow the N243 direction Alkmaar
Alkmaar drive straight on towards the centre, Nieuwe Schermerweg
After about 1.4 km at traffic lights turn right Oudorperpolder
(Rijnstraat)
At the end of Rijnstraat at T junction diagonally left forward to
expedition door

Losplaats:

Vooruit inrijden en koelmotor uitzetten.
when driving in stop cooling engine

Wegrijden:

Vooruit wegrijden dintelstraat,
einde links merwedestraat.
3e links maasstraat.
1e rechts rijnstraat (ruim nemen ivm paaltjes binnenbocht)
drive away:
forward dintelstraat,
end left merwedestraat.,
3rd left maasstraat.
1st right rijnstraat (take care because of poles on the inside bend)

Laatste update:

2022-05-13 09:43:56

Routebeschrijving

Winkel:

1067

Adres:

Van Ostadelaan 294

Losadres:

Judith Leysterstraat 195

Postcode:

1816 JX Alkmaar

Plaats:

Alkmaar

Telefoon:

072-5121036

Routebeschrijving:

Provinciale weg richting de A7
A7 op richting Amsterdam
Afslag 7, beneden rechts, N194
Verkeerslichten links, N243
N243 volgen tot aan Alkmaar
N242 op richting Haarlem
N9 richting Heilo, ring Alkmaar
2e verkeerslichten rechts
(Aert de Gelderlaan),
1e rotonde links.
1e rechts
AH losperron aan de rechterhand.
Departure from DC towards A7 (amsterdam)
Exit 7 at the traffic lights turn right (N194)
Traffic lights turn left (N243)
Follow the N243 to Alkmaar then follow the N242 in the direction of
Haarlem
Then follow the N9 Heiloo (Alkmaar ring road)
at the second traffic lights turn right (Aert de Gelderlaan)
At the first roundabout turn left
then first street on the right
AH unloading place on the right (unloading platform)
load on the right side of the trailer
After unloading, drive straight away, turn right at the end of the road.
Then go back the same way you arrive

Losplaats:

Rechts laden, zijplaat nodig
bij aankomst de koeling uitzetten

Wegrijden:

Vooruit wegrijden (let op: stapvoets ivm basisschool) , einde weg
rechts

Laatste update:

2022-05-12 10:45:16

Routebeschrijving

Winkel:

2244

Adres:

Doorlaat 1

Losadres:

Molenvaart

Postcode:

1761 AW Anna Paulowna

Plaats:

Anna Paulowna

Telefoon:

088 659 2244

Opmerking:
Tijdelijke Opmerking: I.v.m. kermis voorkant winkel lossen
23, 24, 25 juli
provincialeweg naar de a7
a7 richting den oever
afslag 13 wieringerwerf 13
rotonde links, n240
n240 volgen
einde rotonde linksaf, n99 richting den helder
rotonde links, n249 van ewijksvaart
rotonde rechtsaf, molenvaart
2de links, burgemeester mijnlieffstraat
2de inrit rechts parkeerplaats op
einde rechts en dan rechts pad insteken
achteruit langs de jumbo losplaats naar achteren (dit mag
onder begeleiding van filiaal!)
Routebeschrijving:

Provincialeweg naar de A7
A7 richting Den Oever
Afslag 13 Wieringerwerf 13
Rotonde links, N240
N240 volgen
Einde rotonde linksaf, N99 richting Den Helder
Rotonde links, N249 Van Ewijksvaart
Rotonde rechtsaf, Molenvaart
na de S bocht, Achteruit de parkplaats op.
Wagen op het gele vlak zetten
Englisch:
Provincialeweg to the A7
A7 direction Den Oever
Exit 13 Wieringerwerf 13

Roundabout left, N240
Follow N240
Turn left at the roundabout, N99 direction Den Helder
Roundabout left, N249 Van Ewijksvaart
Roundabout turn right, Molenvaart
after the S bend, reverse onto the parking.
Put the car on the yellow surface

Losplaats:
Laatste update:

2022-06-27 14:38:35

Routebeschrijving

Winkel:

2245

Adres:

Dorpstraat 537A

Losadres:
Postcode:

1566 BL Assendelft

Plaats:

Assendelft

Telefoon:

088 659 2245

Opmerking:
Tijdelijke Opmerking:
Routebeschrijving:

Provinciale weg richting de A7
A7 op richting Amsterdam
A8 richting Beverwijk
Einde links aanhouden richting S154
Rotonde rechtdoor, S154 Noorderveenweg
Rotonde links, Dorpstraat
Verkeerslichten rechtdoor
2de inrit links, (tegenover de kerk)
Doorrijden langs het pand, achter is losplaats
Englisch:
Provincial road towards the A7
Take the A7 in the direction of Amsterdam
A8 direction Beverwijk
Keep left at the end, direction S154
Roundabout straight ahead, S154 Noorderveenweg
Roundabout left, Dorpstraat
Traffic lights straight ahead
2nd entrance on the left, (opposite the church)
Drive past the building, behind is unloading place

Losplaats:

Met de achterkant trailer naar de deur
with rear end of trailer in direction of unloading door

Wegrijden:

Rond draaien achter en zelfde weg terug
turn around and take same way back.

Laatste update:

2022-05-16 14:11:46

Routebeschrijving

Winkel:

1485

(Los)adres:

Kaaikhof 22

Postcode:

1567 JP Assendelft

Plaats:

Assendelft

Telefoon:

075-6573171

Opmerking:

Luchtvering zakken

Routebeschrijving:

Provinciale weg richting de A7
A7 op richting Amsterdam
A8 richting Beverwijk
N8 op richting Beverwijk
Afslag N8 blijven volgen richting Alkmaar
Afslag Krommenie West, Assendelft Noord.
Rotonde rechtsaf, onder station door.
3x Rotonde rechtdoor, Saendelverlaan op.
Voor winkelcentrum naar rechts.(de eerste weg, parallelweg)
1e weg links, dan zie je 2 grote overheaddeuren, de 2e is losplaats
AH
Departure from DC towards A7 highway (Amsterdam)
Exit 7 at the traffic lights turn right (N194)
Traffic lights turn left (N243)
Follow the N243 to Alkmaar then follow the N242 in the direction of
Haarlem
N9 direction Heiloo (Alkmaar ring road)
Crossing N512 traffic lights on the left
follow this road until the roundabout
Roundabout turn right
first traffic lights, then right again at the next traffic lights.
Unloading place on the right, you have to drive backwards here
leave the unloading area by driving forward
in the bend to the left you have to drive backwards into the street so
that you drive back to the traffic light

Losplaats:
Wegrijden:

Zelfde weg terug

Laatste update:

2022-05-12 12:47:51

Routebeschrijving

Winkel:

2246

Adres:

Vijverhof 9

Losadres:

Vijverhof 20 (ter hoogte van)

Postcode:

1633 DS Avenhorn

Plaats:

Avenhorn

Telefoon:

088-6592246

Opmerking:

Let op: koelmotor uitzetten voor het bruggetje
let op: luchtvering zakken ivm beperkte hoogte
staat omhoog

rechterkant

note : turn off the cooling engine before the bridge
note: lower air suspension due to limited height (load this shop on
right side)
Tijdelijke Opmerking: Zaterdag 25 juni
i.v.m. jaarmarkt, andere kant aanrijden
provinciale weg richting de a7
a7 amsterdam
afslag 7 avenhorn
stoplichten rechts, n194
rotonde links, vredemakersweg
rotonde rechtdoor, buitenroede
1e rechts, rietvoornlaan
4de rechts (voor doodlopende weg), elft wordt alver
2de kruising kan je keren zodat je over je eigen kant achteruit
naar de losplaats kan.
Routebeschrijving:

Provinciale weg richting de A7
A7 Amsterdam
Afslag 7 Avenhorn
Stoplichten rechts, N194
Rotonde links, Vredemakersweg
Rotonde rechts, Dwingel
Met de weg mee naar links, Vijverhof
Na de brug, circa 100 meter losplaats aan de linkerkant
Achteruit naar binnen
LET OP, LUCHTVERING LATEN ZAKKEN!
Englisch:
Provincial road towards the A7

A7in direction Amsterdam
take Exit 7 Avenhorn
at Traffic lights turn right, N194
Roundabout left, Vredemakersweg
Roundabout right, Dwingel
Follow the road to the left, Vijverhof
After the bridge, about 100 meters unloading area on the left
Backwards trailer inside area
PLEASE NOTE: LOWER AIR SUSPENSION!

Losplaats:

Achteruit naar de losplaats

Laatste update:

2022-06-21 09:16:45

Routebeschrijving

Winkel:

1582

Adres:

Breelaan 14

Losadres:

Binnenhof 37a

Postcode:

1861 GE Bergen

Plaats:

Bergen

Telefoon:

072-5897408

Opmerking:

Zijplaat nodig

Routebeschrijving:

Provinciale weg richting de A7
A7 op richting Amsterdam
Afslag 7, beneden rechts, N194
Verkeerslichten links, N243
N243 volgen tot aan Alkmaar
N242 op richting Haarlem
N9 richting Heilo, ring Alkmaar
Afslag Bergen .
Weg volgen richting Bergen.
2e rotonde links.
Weg 1km volgen,
einde weg rechts (ri Bergen aan Zee).
Splitsing rechts/rechtdoor aanhouden (je ziet AH al).
Voor AH rechts parkeerplaats op, op rotonde keren
Losplek aan rechterkant
Departure from DC towards the A7 (Amsterdam)
Exit 7, at the end of the exit turn right (N194)
At the traffic lights turn left (N243)
Follow N243 to Alkmaar
N242 direction Heiloo ring Alkmaar
Exit Bergen traffic lights left
Follow this road to Bergen
At the second roundabout turn left
Follow the road and then turn right with the bend
Drive straight ahead before AH shop turn right
Drive past the unloading area on the left
Turn at the roundabout and then drive right into the unloading area

Losplaats:
Wegrijden:

Zelfde weg terug

Laatste update:

2022-05-12 14:26:37

Routebeschrijving

Winkel:

2247

Adres:

De Middend 250

Losadres:

De Tuin 13

Postcode:

1611 KN Bovenkarspel

Plaats:

Bovenkarspel

Telefoon:

088-6592247

Opmerking:
Tijdelijke Opmerking:
Routebeschrijving:

Provinciale weg richting de A7
A7 op richting Den Oever
Volgende afrit 9 (Hoorn Noord) eraf.
Einde rechts,
N307 richting Enkhuizen.
+/- 10 km doorrijden,
bij afslag Hoogkarspel rechtsaf(N307)
Over de weg vkl rechtsaf, N505
5de verkeerslichten rechtsaf, Esdoornlaan
Rotonde rechts, Dirk Essenlaan
1e links, De Tuin
2de inrit parkeerplek op,
--> Moet worden "2de inrit rechts
parkeerplek op,"
Doorrijden naar achteren,
Naar rechts en dan achteruit naar het magazijn.
Englisch
Provincial road towards the A7
A7 in the direction of Den Oever
take Next exit 9 (Hoorn Noord)
End right,
N307 direction Enkhuizen.
+/- continue for 10 km,
turn right at exit Hoogkarspel (N307)
After flyover at trafficlights turn right, N505
5th traffic lights turn right, Esdoornlaan
Roundabout go right, Dirk Essenlaan
1st left, De Tuin
2nd entrance onto parking space, --> Must be "2nd entrance on the
right parking space,"
Continue to the rear,
To the right and then backwards to the warehouse.

Losplaats:

Coördinaten losplek staan verkeerd. hierdoor rijden onbekende
chauffeurs de verkeerde kant op. ook in de routebeschrijving graag
aanpassen naar 2e inrit rechts. zie vak hierboven.

Laatste update:

2022-05-16 14:03:26

Routebeschrijving

Winkel:

1186

Adres:

Geesterduin 27-29

Losadres:

Geesterduinweg

Postcode:

1902 EJ Castricum

Plaats:

Castricum

Telefoon:

0251 650402

Opmerking:

Euro

Routebeschrijving:

Provinciale weg richting de A7
A7 op richting Amsterdam
Afslag 7, beneden rechts, N194
Verkeerslichten links, N243
N243 volgen tot aan Alkmaar
N242 op richting Haarlem
A9 richting Amsterdam
afslag 10, Zaanstad-Uitgeestverkeerslicht rechts, weg volgen,
Bij borden Castricum en Egmond verkeerslicht links de N513 op.
1e rotonde links,
rotonde rechtdoor, dan 1e links,
Albert Heijn losplaats rechts, vooruit oprijden.
Departure from DC towards A7 highway (amsterdam)
Exit 7 at the traffic lights turn right (N194)
Traffic lights turn left (N243)
Follow the N243 to Alkmaar then follow the N242 in the direction of
Haarlem
A9 highway towards Amsterdam
Exit 10 Zaanstad-Uitgeest at the end of the exit traffic lights right
At the traffic lights turn left (Castricum / Egmond N513)
Turn left at the roundabout
At the second roundabout turn left
AH unloading spot on the right, drive straight on
Leave the unloading area to the right
roundabout right and the next roundabout right again
The same way back to Hoorn

Losplaats:
Wegrijden:

Vooruit weg en verplicht rechtsaf. rotonde rechts, volgende rotonde
rechts en verder zelfde weg terug.

Laatste update:

2022-05-12 12:32:35

Routebeschrijving

Winkel:

1656

Adres:

Julianaplein 9

Losadres:

Passagestraat

Postcode:

1781 HA Den Helder

Plaats:

Den Helder

Telefoon:

0223-613657

Opmerking:

Links laden
load left

Routebeschrijving:

Provincialeweg naar de A7
A7 richting Den Oever
Afslag 13 Wieringerwerf
Rotonde links, N240
N240 volgen
Einde rotonde linksaf, N99 richting Den Helder
Einde N99, weg rechts naar de N250
Verkeerslichten links, N250
Weg volgen N 250
Voorbij Den Helder Airport 1e rotonde linksaf. (Ravelijnweg)
Verkeerslichten rechts (Schootenweg),
weg volgen bocht links aanhouden (Kievitstraat)
voorrangsweg blijven volgen naar links Richting centrum,
Gelijk na watertoren rotonde rechts Polderweg
Eerste straat rechts (Bernhardplein).
Parkeerplaats oprijden en linksaanhouden
Op parkeerplaats linksaf na MCdonalds
Achteruit naar losdeur Albert Heijn filiaal.
Trailer staat links omhoog
Englisch:
Provincialeweg to the A7
A7 direction Den Oever
Exit 13 Wieringerwerf
Roundabout left, N240
Follow N240
Turn left at the roundabout, N99 direction Den Helder
End of N99, road right to the N250
Traffic lights on the left, N250
Follow road N 250
After Den Helder Airport 1st roundabout turn left. (Ravelijnweg)
Traffic lights on the right (Schootenweg),

follow the road and keep left (Kievitstraat)
continue to follow the road to the left in direction centrum,
Immediately after water tower roundabout turn right Polderweg
First street on the right (Bernhardplein).
Enter the parking lot and keep to the left
Turn left on the parking lot after MCdonalds
Backwards to unloading door Albert Heijn shop on left hand side.
Trailer is up on the left

Losplaats:
Wegrijden:

Rechts het plein verlaten, eind links, links aanhouden, rotonde links
en zelfde weg terug.
from unloading area turn right, go left at the end, then roudabout left
and same way back

Laatste update:

2022-05-16 14:47:25

Routebeschrijving

Winkel:

2234

Adres:

Meeuwenstraat 2

Losadres:

Kievitstraat/Meeuwenstraat 2

Postcode:

1781 XA Den Helder

Plaats:

Den Helder

Telefoon:

0223-619588

Opmerking:

City
achteruit naar losplaats

Routebeschrijving:

Provincialeweg naar de A7
A7 richting Den Oever
Afslag 13 Wieringerwerf
Rotonde links, N240
N240 volgen
Einde rotonde linksaf, N99 richting Den Helder
Einde N99, weg rechts naar de N250
Verkeerslichten links, N250
Weg volgen N 250 naar Den Delder
Rotonde links, rotonde rechtdoor ( 2e afslag),
verkeerslichten rechts (Schootenweg),
Voorrangsweg volgen naar links (Kievitstraat)
Voorbij voetgangerslichten AH rechts, rechtsaf
parkeerterrein op (denk om fietspad), achteruit naar losplaats.
Englisch:
Provincialeweg to the A7
A7 direction Den Oever
Exit 13 Wieringerwerf
Roundabout left, N240
Follow N240
Turn left at the roundabout, N99 direction Den Helder
End of N99, take the road right to the N 250
Traffic lights turn left, N250
Follow N250 to Den Helder
Roundabout left, roundabout straight ahead (2nd exit),
traffic lights turn right (Schootenweg),
Follow the priority road to the left (Kievitstraat)
Past pedestrian lights AH turn right, and right onto car park
(think of cycle path), reverse to unloading place.

Losplaats:

Laatste update:

2022-05-16 14:23:37

Routebeschrijving

Winkel:

8741

Adres:

Vrede En Vrijheid 19

Losadres:

de garst 36

Postcode:

1785 RK Den Helder

Plaats:

Den Helder

Telefoon:

0223-630713

Opmerking:

Euro
achteruit naar losdeur

Routebeschrijving:

Provincialeweg naar de A7
A7 richting Den Oever
Afslag 13 Wieringerwerf 13
Rotonde links, N240
N240 volgen
Einde rotonde linksaf, N99 richting Den Helder
Einde N99, weg rechts naar de N250
Verkeerslichten links, N250
Weg volgen N 250
Rotonde links, Ravelijnweg
Rotonde rechtdoor,
Verkeerslichten links Schootenweg .
T splitsing rechts .
Met de bocht mee naar links .
1e straat links .
1e straat rechts .
Op parkeerplaats 3e inrit links .
Halverwege doorsteek naar rechts,
Achteruit naar losdeur
Englisch:
Provincialeweg to the A7
A7 direction Den Oever
Exit 13 Wieringerwerf 13
Roundabout left, N240
Follow N240
Turn left at the roundabout, N99 direction Den Helder
End of N99, road right to the N250
Traffic lights on the left, N250
Follow road N 250
Roundabout left, Ravelijnweg
Roundabout straight ahead,
Traffic lights on the left Schootenweg.

T fork on the right .
With the bend to the left.
1st street on the left .
1st street on the right .
At parking lot 3rd entrance left.
Halfway through to the right,
Backwards to unloading door

Losplaats:
Wegrijden:

Zelfde weg terug
same way back

Laatste update:

2022-05-13 09:42:36

Routebeschrijving

Winkel:

2248

Adres:

Langemeerstraat 2b

Losadres:

Wijkermeerstraat

Postcode:

1335 JE Edam

Plaats:

Edam

Telefoon:

Opmerking:
Tijdelijke Opmerking:
Routebeschrijving:

Provincialeweg richting A7
A7 richting Amsterdam
Afslag 7 Avenhorn
Verkeerslichten links,
Verkeerslichten rechts, N247 richting Volendam
Weg volgen, rotondes rechtdoor
Verkeerlichten links Edam in, Singelweg
Na zebrapad met verkeerslichten 2de straat links, Zuidpolderlaan
Eerste links, Wijkermeerstraat
na circa 120 meter AH losplaats links
Englisch
Provincialeweg direction A7
A7 direction Amsterdam
Exit 7 Avenhorn
Traffic lights on the left,
Traffic lights on the right, N247 direction Volendam
Follow road, roundabouts straight ahead
Traffic lights left into Edam, Singelweg
After zebra crossing with traffic lights 2nd street left, Zuidpolderlaan
First left, Wijkermeerstraat
after about 120 meters AH unloading place on the left.

Losplaats:

Langs het pand, op stelconplaten

Wegrijden:

Achteruit de straat in, ije (keren)
zelfde weg terug
backup in street (keren)
same way back

Laatste update:

2022-05-16 09:14:27

Routebeschrijving

Winkel:

1310

(Los)adres:

Nieuwe Egmonderstraatweg 11

Postcode:

1934 PA Egmond Aan Den Hoef

Plaats:

Egmond Ad Hoef

Telefoon:

072-5065242

Opmerking:

Euro
rechts laden

Routebeschrijving:

Provinciale weg richting de A7
A7 op richting Amsterdam
Afslag 7, beneden rechts, N194
Verkeerslichten links, N243
N243 volgen tot aan Alkmaar
N242 op richting Haarlem
N9 richting Heilo, ring Alkmaar
Kruising N512 verkeerslichten links, N512
weg volgen
rotonde rechtdoor
1e vkl rechts dan direct weer 1e vkl rechts.
losplaats rechts , achteruit na toe

Departure from DC towards A7 highway (amsterdam)
Exit 7 at the traffic lights turn right (N194)
Traffic lights turn left (N243)
Follow the N243 to Alkmaar then follow the N242 in the direction of
Haarlem
N9 direction Heiloo (Alkmaar ring road)
Crossing N512 traffic lights on the left
follow this road until the roundabout
Roundabout turn right
first traffic lights, then right again at the next traffic lights.
Unloading place on the right, you have to drive backwards here
leave the unloading area by driving forward
in the bend to the left you have to drive backwards into the street so
that you drive back to the traffic light
Losplaats:
Wegrijden:

Vooruit weg rijden, in de bocht na links achteruit de straat in steken
en linksom weg. vkl links dan zelfde weg terug

Laatste update:

2022-05-12 12:37:19

Routebeschrijving

Winkel:

2250

Adres:

Europassage 1

Losadres:

Garonnestraat

Postcode:

1966 WH Heemskerk

Plaats:

Heemskerk

Telefoon:

088 659 2250

Opmerking:

Je staat scheef rechts laden
load right

Tijdelijke Opmerking:
Routebeschrijving:

Provinciale weg richting de A7
A7 op richting Amsterdam
Afslag 7, beneden rechts, N194
Verkeerslichten links, N243
N243 volgen tot aan Alkmaar
N242 op richting Haarlem
A9 richting Amsterdam
Afslag 9 Heemskerk
Bovenaan rechts, Communicatieweg
Rotonde rechtsaf, Communicatieweg
Verkeerslichten linksaf, Tolweg
4de verkeerslichten linksaf, Laan der Nederlanden
3de verkeerslichten linksaf, Beneluxlaan
1e rechts, Europaplein
Doorrijden langs het winkelcentrum
Weg mee naar links,
1e links, Frankrijklaan
1e links, Garonnestraat
Losplaats na circa 100 m links
Englisch:
Provincial road towards the A7
Take the A7 in the direction of Amsterdam
Exit 7, at end right, N194
Traffic lights on the left, N243
Follow the N243 as far as Alkmaar
N242 in the direction of Haarlem
A9 direction Amsterdam

Exit 9 Heemskerk
Top right, Communicatieweg
Roundabout turn right, Communicatieweg
Traffic lights turn left, Tolweg
4th traffic lights turn left, Laan der Nederlanden
3rd traffic lights turn left, Beneluxlaan
1st right, Europaplein
Continue along the shopping center
Follow the road to the left,
1st left, Frankrijklaan
1st left, Garonnestraat
Unloading area on the left after about 100 m

Losplaats:

Lossen op straat

Wegrijden:

"rechtdoor met de weg mee naar rechts,
1e links, maasstraat
1e links, beneluxlaan"
drive away straight forward en follow road to the right.
1 th street left maasstraat
then 1th street left beneluxlaan.

Laatste update:

2022-05-13 12:48:03

Routebeschrijving

Winkel:

1123

Adres:

Kerkweg 85

Losadres:

Carel van manderstraat 61

Postcode:

1961 JB Heemskerk

Plaats:

Heemskerk

Telefoon:

0251-236339

Opmerking:

Euro
graag motor en koeling uitzetten op last van gemeente
buurgenoten. bij voorbaat dank.

Routebeschrijving:

en

Provinciale weg richting de A7
A7 op richting Amsterdam
Afslag 7, beneden rechts, N194
Verkeerslichten links, N243
N243 volgen tot aan Alkmaar
N242 op richting Haarlem
A9 richting Amsterdam
afslag 9 Heemskerk, rechtsaf,
rotonde rechts aanhouden,
verkeerslichten rechtdoor.
Rotonde rechtdoor (de baandert), rotonde links (maerelaan),
rotonde rechts (beethovenstraat), bocht mee naar links, rotonde
rechtdoor (ridder arnoudlaan),
Albert Heijn filiaal losplaats links, achteruit rijden tot de
magazijndeur.
Departure from DC towards A7 highway (amsterdam)
Exit 7 at the traffic lights turn right (N194)
Traffic lights turn left (N243)
Follow the N243 to Alkmaar then follow the N242 in the direction of
Haarlem
A9 highway towards Amsterdam
Exit 9 Heemskerk at the end of the exit turn right
Keep right at the roundabout
Traffic lights straight ahead
Roundabout straight on 9 (debaandert)
roundabout left (mearelaan)
roundabout right (beethovenstraat)
follow the curve to the left
AH unloading place on the left, driving backwards over your own
side towards the unloading place

leave the unloading area turn left
roundabout straight ahead
intersection turn right
roundabout turn left
follow this road until the A9 and then follow the signs Hoorn
Losplaats:

Luchtvering iets omhoog

Wegrijden:

Links wegdraaien, rotonde rechtdoor, in de bocht naar rechts linksaf
(karshoffstraat), kruizing rechts, rotonde links, weg volgen richting
a9

Laatste update:

2022-05-12 12:21:12

Routebeschrijving

Winkel:

1625

Adres:

Rijksstraatweg 40

Losadres:

Wateracker t.h.v. Ruynacker

Postcode:

1969 LB Heemskerk

Plaats:

Heemskerk

Telefoon:

0251-200151

Opmerking:

Euro
tevens pup 2916

Routebeschrijving:

Provinciale weg richting de A7
A7 op richting Amsterdam
Afslag 7, beneden rechts, N194
Verkeerslichten links, N243
N243 volgen tot aan Alkmaar
N242 op richting Haarlem
A9 richting Amsterdam
Afslag 9 Heemskerk
Bovenaan rechts, Communicatieweg
Rotonde rechts, Communicatieweg
Verkeerslichten links, Tolweg
2de verkeerslichten rechts, Jan Ligthartstraat
Rotonde rechtdoor
Verkeerslichten links, Starweg
Verkeerslichten links, Rijsstraatweg
2de rotonde links, Water Acker,
AH (links) voorbij rijden,
Na circa 100 meter losplaats links, Je kan nu over je eigen kant
achteruit naar losdock
Englisch:
Provincial road towards the A7
Take the A7 in the direction of Amsterdam
Exit 7, end exit turn right, N194
Traffic lights turn left, N243
Follow the N243 to Alkmaar
N242 in the direction of Haarlem
A9 direction Amsterdam
Exit 9 Heemskerk
Above right, Communicatieweg
Roundabout right, Communicatieweg
Traffic lights left, Tolweg
2nd traffic lights turn right, Jan Ligthartstraat

Roundabout straight ahead
Traffic lights left, Starweg
Traffic lights left, Rijksstraatweg
2nd roundabout on the left, Water Acker,
You see AH on the left. pass the shop
After about 100 meters unloading place on the left, You can now
reverse over your own side to unloading dock.

Losplaats:

Belangrijk bij het lossen: losplaats indraaien vanaf de wateracker.
beslist niet rechtsaf de woonwijk inrijden.
dit in verband met geluidsoverlast (politie controleert hier op).
important when unloading: turn in the unloading area from the
wateracker.
definitely do not turn right into the residential area.
this is due to noise pollution (police check for this).

Wegrijden:

Links, einde rechts (hoorn)
rechts, n 197/n246 (zaandam)

Laatste update:

2022-05-16 16:12:15

Routebeschrijving

Winkel:

1810

Adres:

Roze Flamigo 98

Losadres:

Roze Flamingo 98

Postcode:

1704 WN Heerhugowaard

Plaats:

Heerhugowaard

Telefoon:

072-5719472

Opmerking:

Euro
links laden !!!

Routebeschrijving:

Provinciale weg richting de A7
A7 op richting Amsterdam
Afslag 7, beneden rechts, N194
7de rotonde (rotonde na het water) linksaf Heerhugowaard,
Krusemanlaan
4 rotondes rechtdoor
2de verkeerslichten links, Reuzenpandasingel
Weg blijven volgen, diverse slingers in de weg.
Na ongeveer 1 km scherpe bocht naar rechts.
Winkelcentrum is rechts.
Voor winkelcentrum rechtsaf Roze Flamingo inrijden.
Einde weg haakse bocht naar links
Losdeur om de hoek. Geen zijplaat nodig.
Englisch:
Provincial road towards the A7
Take the A7 in the direction of Amsterdam
Exit 7, end go right, N194
7th roundabout (roundabout after the water) turn
Heerhugowaard, Krusemanlaan
4 roundabouts straight ahead
2nd traffic lights on the left, Reuzenpandasingel
Keep following the road, various turns in the way.
After about 1 km sharp turn to the right.
Shopping center is on the right.
Before shopping center turn right into "Roze Flamingo"
End of road sharp left turn
Unloading door around the corner. No side plate needed.

Losplaats:
Wegrijden:

Einde weg links, 1e links en zelfde weg terug.

left

gaat u ná 1810 naar filiaal 1269 in heerhugowaard let dan op als u
door een 30km zone rijdt. hou je aan de snelheid!
end of road left, 1st left and same way back.
if you go to branch 1269 in heerhugowaard after 1810, pay attention
if you drive through a 30 km zone. stick to the speed!

Laatste update:

2022-05-16 14:35:57

Routebeschrijving

Winkel:

1606

(Los)adres:

't Hoekstuk 6

Postcode:

1852 KX Heiloo

Plaats:

Heiloo

Telefoon:

072-5324764

Opmerking:

Euro
rechts laden

Routebeschrijving:

Provinciale weg richting de A7
A7 op richting Amsterdam
Afslag 7, beneden rechts, N194
Verkeerslichten links, N243
N243 volgen tot aan Alkmaar
N242 op richting Haarlem
N9 richting Heilo, ring Alkmaar
Verkeerslichten links richting Heiloo, N203
Weg volgen,
Rotonde rechtdoor,
Verkeerslichten rechts rechtdoor
Rotonde rechts, Vennewatersweg
> einde weg links de Malevoort op (gele bordje aan lantaarnpaal
Hoekstuk volgen)
> voor het winkelcentrum met de bocht mee links en gelijk voorbij
de winkels rechts het winkelcentrum oprijden > losplaats Albert
Heijn filiaal om de hoek.
Trailer staat rechts omhoog
Englisch:
Provincial road towards the A7
Take the A7 in the direction of Amsterdam
Exit 7, turn right, N194
Traffic lights turn left, N243
Follow the N243 to Alkmaar
N242 in the direction of Haarlem
N9 direction Heiloo, ring Alkmaar
Traffic lights left direction Heiloo, N203
Follow the road,
Roundabout straight ahead,
Traffic lights turn right ,then straight ahead
Roundabout right, Vennewatersweg
end of the road turn left onto Malevoort (follow yellow sign at
lamppost Hoekstuk)
before the shopping center follow corner to the left and immediately

after the shops go right to drive around the shopping center
unloading place Albert Heijn branch just around the corner.
Trailer is up on the right
Losplaats:
Wegrijden:

Zelfde weg terug
same way back

Laatste update:

2022-05-16 16:40:58

Routebeschrijving

Winkel:

1819

Adres:

Rosendaal 95

Losadres:

de kuilenaar 1

Postcode:

1851 RV Heiloo

Plaats:

Heiloo

Telefoon:

072-5322630

Opmerking:

Euro
trailer staat links omhoog

Routebeschrijving:

Provinciale weg richting de A7
A7 op richting Amsterdam
Afslag 7, beneden rechts, N194
Verkeerslichten links, N243
N243 volgen tot aan Alkmaar
N242 op richting Haarlem
N9 richting Heiloo, ring Alkmaar
Verkeerslichten links richting Heiloo, N203
Weg volgen,
Rotonde rechtdoor,
Verkeerslichten rechts rechtdoor
Rotonde links, Ypesteinerlaan
Weg volgen.
Wanneer weg splitst, dan links aanhouden.
aan je rechterhand is nu het winkelcentrum..
eerste straat na winkelcentrum rechtsaf naar achter rijden.
Losplaats is rechts.
Iets doorrijden en dan over je blinde kant achteruit.
Trailer staat links omhoog
Englisch:
Provincial road towards the A7
Take the A7 in the direction of Amsterdam
Exit 7, at the end turn right, N194
Traffic lights turn left, N243
Follow the N243 to Alkmaar
N242 in the direction of Haarlem
N9 direction Heiloo, ring Alkmaar
Traffic lights left direction Heiloo, N203
Follow the road,
Roundabout straight ahead,
Traffic lights turn right and straight ahead
Roundabout left, Ypesteinerlaan

Follow the road.
When road splits, keep left.
on your right is now the shopping center..
first street after shopping center turn right to drive to back of shop
Unloading place is on the right.
Drive a little further and then reverse over your blind side.
Trailer is up on the left

Losplaats:

De kuilenaar

Wegrijden:

Linksaf en zelfde weg terug. let op, ruim optrekken i.v.m. zuil
middenberm (trailer) en verkeersbord berm (trekker)!.
turn left and the same way back. please note, take a wide turn due
to column in central of green and road sign in front of truck.

Laatste update:

2022-05-16 14:30:47

Routebeschrijving

Winkel:

1664

Adres:

Streekweg 210

Losadres:

streekweg 210

Postcode:

1616AN Hoogkarspel

Plaats:

Hoogkarspel

Telefoon:

0228-561616

Opmerking:

Euro
let op muur aan linkerzijde met geel zwarte paal en rode paaltjes in
het wegdek. bij meerdere filialen links laden.
altijd achteruitrij piep aanzetten!

Tijdelijke Opmerking: zaterdag 18 juni 07:00 tot 17:00
i.v.m evenement
a7 richting hoorn,
afrit 9 (hoorn noord) eraf.
einde rechts,
n307 richting enkhuizen.
+/- 10 km doorrijden,
bij afslag hoogkarspel rechtsaf(n307)
over de weg vkl rechtsaf, n505
1e vkl rechts hoogkarspel(sluisweg)
t kruising rechts
mini rotonde rechtdoor, noordervoert
weg volgen, links aanhouden
kruising links, streekweg
na circa 240 meter ah rechts
Routebeschrijving:

Provincialeweg naar de A7
A7 richting Den Oever
afrit 9 (Hoorn Noord) eraf.
Einde rechts,
N307 richting Enkhuizen.
+/- 10 km doorrijden,
bij afslag Hoogkarspel rechtsaf(N307)
Over de weg vkl rechtsaf, N505
1e vkl rechts Hoogkarspel(sluisweg)
T kruising rechts
mini rotonde linksaf en
mini rotonde rechtsaf.

Na de kerk AH links,
op de hand achteruit naar de losplaats.
Let op muur aan linkerzijde met geel zwarte paal. En RODE paaltje
in het wegdek.
Englisch:
Provincialeweg to the A7
A7 direction Den Oever
take exit 9 (Hoorn Noord)
End right,
N307 direction Enkhuizen.
continue for approx. 10 km,
turn right at exit Hoogkarspel (N307)
after fly over turn right, N505
1st traffic light turn right Hoogkarspel(sluisweg)
T intersection turn right
mini roundabout turn left and next
mini roundabout turn right.
After the church AH turn left,
backwards to the unloading place.
Note wall on left with yellow black pole. And RED pole in the road
surface.

Losplaats:
Wegrijden:

Zelfde weg terug
same way back

Laatste update:

2022-06-07 09:38:02

Routebeschrijving

Winkel:

2251

Adres:

Aagje Dekenplein 29

Losadres:

Wilhelmina Druckerstraat

Postcode:

1628 NX Hoorn

Plaats:

Hoorn

Telefoon:

088 659 2251

Opmerking:

City
let op -> het balkon 3,60m

Tijdelijke Opmerking:
Routebeschrijving:

Provinciale weg naar links op
2de verkeerslichten rechts, Rijnweg
Weg volgen, met de weg mee de brug over
2de bruggetje over en direct links, Aagje dekenplein
Weg volgen tot het verbodsbord en dan met de weg mee naar
rechts, Wilhelmina Druckerstraat
LET OP JE UITZWAAI
Losplaats rechts op straat. LET OP MET HET BALKON 3,60m
Auto staat rechts behoorlijk omhoog
Englisch
Provincial road to the left
2nd traffic lights on the right, Rijnweg
Follow the road, cross the bridge with the road
cross the 2nd bridge and immediately left, Aagje dekenplein
Follow the road until the prohibition sign and then take the road to
the right, Wilhelmina Druckerstraat
WATCH YOUR REAR SWING
Unloading place on the right of the street. PLEASE NOTE WITH
THE BALCONY 3,60m high!!!!!!!!!
Car is on the right side quite up

Losplaats:

Let op -> het balkon 3,60m
rekening houden met de uitzwaai
omhoog

auto staat rechts behoorlijk

please note -> the balcony 3,60m
taking into account the swing-out car is quite up on the right

Wegrijden:

Rechtdoor, weg helemaal blijven volgen
einde rechts, rijnweg weer op
drive away forward follow road all the way to the end.
then turn right unto rijnweg.

Laatste update:

2022-05-13 12:43:12

Routebeschrijving

Winkel:

1576

(Los)adres:

Van Dedemstraat 19

Postcode:

1624 NN Hoorn Nh

Plaats:

Hoorn

Telefoon:

0229-245823

Opmerking:

Euro
achteruit na openen hek inrijden

Routebeschrijving:

Provinciale weg richting de A7
7de verkeerslichten (na het ziekenhuis) links, Maelsonstraat
Einde links, en dan achteruit het hek in

Departure from DC towards A7
At the seventh traffic light left
When you passed the hospital turn left
At the end of the road turn left again
AH unloading spot left back through the fence
when leaving the unloading area go straight ahead
at the end of the road turn left at the traffic lights and then return the
same way
Losplaats:
Wegrijden:

Hek uit, rechtdoor. einde weg bij vkl, linksaf en zelfde weg terug

Laatste update:

2022-05-12 13:27:38

Routebeschrijving

Winkel:

2255

Adres:

Schoolweg 15

Losadres:
Postcode:

1757 AV Julianadorp

Plaats:

Julianadorp

Telefoon:

088 659 2255

Opmerking:

Euro

Routebeschrijving:

Provincialeweg naar de A7
A7 richting Den Oever
Afslag 13 Wieringerwerf 13
Rotonde links, N240
N240 volgen
Einde rotonde linksaf, N99 richting Den Helder
Einde N99, weg rechts naar de N250
Verkeerslichten rechts, N9
Volgende kruiging rechts, Schoolweg
Rotonde rechtdoor, Zuiderhaaks
Rotonde rechts, Langevliet
Stoplichten rechtdoor,
2de rechts, Parkplaats De Riepel
Eerste straat rechts achteruit in
Englisch:
Provincialeweg to the A7
A7 direction Den Oever
Exit 13 Wieringerwerf 13
Roundabout left, N240
Follow N240
Turn left at the roundabout, N99 direction Den Helder
End of N99, go right to the N250
Traffic lights right, N9
Next crossing turn right, Schoolweg
Roundabout straight ahead, Zuiderhaaks
Roundabout right, Langevliet
Straight ahead at traffic lights,
2nd right, Parkeerplaats De Riepel
First street right drive in backwards to unloading door.

Losplaats:

Langs het pand

beside the building
Laatste update:

2022-05-13 12:31:52

Routebeschrijving

Winkel:

2256

Adres:

Dorpsstraat 72

Losadres:

Burgemeester Postweg

Postcode:

1121BZ Landsmeer

Plaats:

Landsmeer

Telefoon:

088-6592256

Opmerking:

Euro

Tijdelijke Opmerking:
Routebeschrijving:

Provincialeweg naar de A7
A7 richting Amsterdam
A8 richting Amsterdam
A10 Oost
Afslag S117, Landsmeer
Beneden links, S117 Ijdoornlaan
Met de bocht mee naar rechts, Zuideinde
Voor AH naar links, Burgemeester Postweg
Na Benu Apotheek vooruit linksaf straat in Marktplein op en dan
achteruit naar de losplaats .
(wel medewerker laten kijken ivm het verkeer dat achterlangs gaat)
Englisch:
Provincialeweg to the A7
A7 direction Amsterdam
A8 direction Amsterdam
A10 North (direction Zeeburgertunnel)
Exit S117, Landsmeer
Lower left, S117 IJdoornlaan
follow road to the right, Zuideinde
Turn left before AH, Burgemeester Postweg
After Benu Pharmacy turn left iforward nto street onto the Marktplein
and then backwards to the unloading point.
( let the employee from AH look because of the traffic that drives
behind your truck)

Losplaats:
Wegrijden:

Linksaf en zelfde weg terug

turn left and same way back then.
Laatste update:

2022-05-13 12:14:13

Routebeschrijving

Winkel:

8554

(Los)adres:

Vuurbaak 1

Postcode:

1906 BS Limmen

Plaats:

Limmen

Telefoon:

072-5054379

Opmerking:

Euro
links laden. stapvoets rijden
niet via de kerkweg rijden!

load left. drive at walking speed
do not drive over the kerkweg!
Routebeschrijving:

Provinciale weg richting de A7
A7 op richting Amsterdam
Afslag 7, beneden rechts, N194
Verkeerslichten links, N243
N243 volgen tot aan Alkmaar
N242 op richting Haarlem
N9 richting Heiloo, ring Alkmaar
Verkeerslichten links richting Heiloo, N203
Weg volgen door Heiloo heen
In Limmen, 2 verkeerslichten rechtdoor
Dan eerste links (rechts zit ACC service), Enterij
VANAF HIER STAPVOETS RIJDEN!!!!!!!
2de Linksaf Vuurbaak op
Albert Heijn filiaal losdeur links.
Niet rechts afslaan i.v.m. uitzwaai.
Linksaf de parkeerplaats oprijden.
Op parkeerplaats blinde kant achteruit naar losdeur.
Zie:
https://dc-routes.nl/assets/uploads/Images/DCZ/Aanrijden%208554
%20Limmen.jpg
Englisch:
Provincial road towards the A7
Take the A7 in the direction of Amsterdam
Exit 7, at the end right, N194

At Traffic lights turn left, N243
Follow the N243 to Alkmaar
N242 in the direction of Haarlem
N9 direction Heiloo, ring Alkmaar
Traffic lights left direction Heiloo, N203
Follow the road through Heiloo
In Limmen, 2 traffic lights straight ahead
Then first left (right is ACC service), ( Enterij )
FROM HERE, YOU MUST DRIVE AT WALKING speed!!!!!!!
2nd Left on Vuurbaak
Albert Heijn branch unloading door left.
Do not turn right i.v.m. wave goodbye.
Turn left into the parking lot.
In parking blind side reverse to unloading door.
See:
https://dc-routes.nl/assets/uploads/Images/DCZ/Aanrijden%208554
%20Limmen.jpg

Losplaats:
Wegrijden:

Zelfde weg terug
same way back to dc

Laatste update:

2022-05-13 09:54:45

Routebeschrijving

Winkel:

2259

(Los)adres:

Overleek 1

Postcode:

1671 GD Medemblik

Plaats:

Medemblik

Telefoon:

Opmerking:

Euro

Tijdelijke Opmerking:
Routebeschrijving:

Provinciale weg richting de A7
A7 richting Den Oever
Afslag 11 Medemblik
Bovenaan rechts, N239 Dijksweg
In Medemblik rechtdoor het water over, Randweg
Rotonde links, Randweg
AH aan de linkerkant,
Voorbij AH (voor tankstation) achteruit naar de losplaats
Englisch:
Provincial road towards the A7
A7 direction Den Oever
Exit 11 Medemblik
Top right, N239 Dijksweg
In Medemblik straight on over the water, Randweg
Roundabout left, Randweg
AH on the left,
Past AH (in front of petrol station) backwards to the unloading point

Losplaats:
Laatste update:

2022-05-13 12:01:12

Routebeschrijving

Winkel:

2260

Adres:

Rijperweg 50

Losadres:

Rijperweg

Postcode:

1462 ME Middenbeemster

Plaats:

Middenbeemster

Telefoon:

088-6592260

Opmerking:

Rechts laden
zie:
https://dc-routes.nl/assets/uploads/images/dcz/2260%20aanrijden.p
ng ( niet naar rechts, er is een vrachtwagen verbod)

Tijdelijke Opmerking: Route volgen zoals route boek aangeeft.
in middenbeemster is namelijk een vrachtwagen verbod!
zie:
https://dc-routes.nl/assets/uploads/images/dcz/2260%20aanrijd
en.png ( niet naar rechts, er is een vrachtwagen verbod)
englisch:
follow route as route book indicates.
in middenbeemster there is a truck ban!
see:
https://dc-routes.nl/assets/uploads/images/dcz/2260%20aanrijd
en.png (not to the right, there is a truck ban)
Routebeschrijving:

Provincialeweg naar de A7
A7 richting Amsterdam
Afslag 6 Purmerend Noord
Bovenaan rechts, N244
Eerste afslag (Middenbeemster) eraf,
Onderaan rechts, Middenweg
Met de bocht mee naar links, Bamastraweg
Zie:
https://dc-routes.nl/assets/uploads/Images/DCZ/2260%20aanrijden.
png ( niet naar rechts, er is een vrachtwagen verbod)
Weg volgen,
Als de bocht naar links gaat rechts, Rijperweg
Staat verbodsbord, is pas na het filiaal.
Na de AH achteruit naar de losplaats

Englisch:
Provincialeweg to the A7
A7 direction Amsterdam
Exit 6 Purmerend Noord
Top right, N244
First exit (Middenbeemster) off,
At the bottom right, Middenweg
With the bend to the left, Bamastraweg
See:
https://dc-routes.nl/assets/uploads/Images/DCZ/2260%20aanrijden.
png (not to the right, there is a truck ban)
Follow the road,
If the bend goes left, turn right, Rijperweg
prohibition sign, is only valid after the shop.
After the AH, turn back to the unloading area
Losplaats:
Laatste update:

2022-05-13 11:57:45

Routebeschrijving

Winkel:

2261

Adres:

't Spil 37

Losadres:

Lijnbaan

Postcode:

1141 SG Monnickendam

Plaats:

Monnickendam

Telefoon:

088-6592261

Opmerking:

Rechts laden ,

Tijdelijke Opmerking:
Routebeschrijving:

Provincialeweg richting A7
A7 richting Amsterdam
Afslag 7 Avenhorn
Verkeerslichten links,
Verkeerslichten rechts, N247 richting Volendam
Weg volgen
2de afslag Monnickendam in
Over brug rechts af (nieuwpoortslaan/lijnbaan)
Doorrijden tot brug bij winkelcentrum linkerkant
Over de brug achteruit naar AH toe
Englisch:
Provincialeweg direction A7
A7 direction Amsterdam
Exit 7 Avenhorn
Traffic lights on the left,
Traffic lights on the right, N247 direction Volendam
Follow the road
2nd exit into Monnickendam
Turn right over the bridge (nieuwpoortslaan/lijnbaan)
Continue until bridge at shopping center left
Over the bridge backwards to AH

Losplaats:

Je staat rechts omhoog
load right

Wegrijden:

Links wegrijden
drive of to the left

Laatste update:

2022-05-13 11:50:32

Routebeschrijving

Winkel:

8731

Adres:

Ganker 40

Losadres:

Ganker 44

Postcode:

1688 WD

Plaats:

Nibbixwoud

Telefoon:

0229572029

Opmerking:

Euro
kan op navigatie gereden worden

Tijdelijke Opmerking: 3 juli
i.v.m. jaarmarkt.
aanrijden vanaf afslag 10
bovenaan links,
rotonde links, nieuweweg
2de rotonde links, wijzend
ongeveer 2,3 km de weg volgen
als de weg naar links gaat, naar rechts, het woud
einde rechts, ganker
na circa 200 meter rechts de parkeerplaats op en achteruit naar
de losplaats.
Routebeschrijving:

Provincialeweg naar de A7
A7 richting Den Oever
Afslag 9 N307 Hoorn-Noord/Enkhuizen.
Na afslag direct 1e afrit rechts (Zwaagdijk-West/Nibbixwoud).
Einde afrit (rotonde) rechts.
Onder snelweg door, rotonde links richting Wognum/Nibbixwoud
(Hoornseweg).
Einde weg (rotonde)rechts (Oosteinderweg).
2e weg links (is bij de kerk) Ganker.
Albert Heijn filiaal rechts .
Englisch:
Provincialeweg to the A7
A7 direction Den Oever
Exit 9 N307 Hoorn-Noord/Enkhuizen.
After
exit
immediately
1st
exit
on
the
right
(Zwaagdijk-West/Nibbixwoud).
Turn right at the end of the exit (roundabout).
Under highway, roundabout left direction Wognum/Nibbixwoud

(Hoornseweg).
End of road (roundabout) turn right (Oosteinderweg).
2nd road on the left (is at the church) Ganker.
Albert Heijn branch on the right.

Losplaats:

Links af de parkeerplaats op rijden en dan recht achteruit naar de
losplaats.
drive left into the parking lot and then straight backwards to the
unloading area.

Wegrijden:

Na lossen rechtsaf en dan 6e weg links (wijzend)
na 2km ga je de a7 over
rotonde rechts (nieuwe weg), volgende rotonde rechtdoor,
daarna rotonde rechtsaf en de a7 op ri. zaandam

after unloading turn right and then 6th road left (wijzend)
after 2km you cross the a7
roundabout turn right (nieuwe weg), next roundabout straight ahead,
then roundabout turn right and take the a7 on direction. zaandam
Laatste update:

2022-06-21 14:46:47

Routebeschrijving

Winkel:

2262

Adres:

Dorpstraat 520

Losadres:
Postcode:

1723 HG Noord-Scharwoude

Plaats:

Noord-Scharwoude

Telefoon:

088 659 2262

Opmerking:
Routebeschrijving:

Provincialeweg richting A7
A7 richting Den Oever
Afslag 10 Wognum
Bovenaan links, N241
Weg volgen tot rotonde kruising N242
Rotonde linksaf, N242
Kruispunt rechtdoor, N504
Rotonde rechtdoor
Rotonde linksaf, Voorburggracht
3de links (bij Familie Döner)
Direct rechts, Dorpstraat
LET OP DE GEVELS!
Na de AH achteruit de parkeerplaats op naar de losplaats.
Englisch:
Provincialeweg direction A7
A7 direction Den Oever
Exit 10 Wognum
Top left, N241
Follow road until roundabout junction N242
Roundabout turn left, N242
intersection straight ahead, N504
Roundabout straight ahead
Roundabout turn left, Voorburggracht
3rd left (at Familie Döner)
Immediately right, Dorpstraat
PAY ATTENTION TO THE FACADES!
After the AH, turn back into the parking lot to the unloading area.

Losplaats:

Na de winkel achteruit de parkeerplaats op

after the shop reverse unto parkinglot.
Laatste update:

2022-05-13 11:45:51

Routebeschrijving

Winkel:

2265

Adres:

J.F. Kennedyplein 73

Losadres:
Postcode:

1443 EB Purmerend

Plaats:

Purmerend

Telefoon:

088 659 2265

Opmerking:
Tijdelijke Opmerking:
Routebeschrijving:

Provincialeweg richting A7
A7 richting Amsterdam
afslag 5 Purmerend, Z.O. Beemster.
Linksaf richting Purmerend, N235
3e verkeerslichten links, Hoornselaan
Weg volgen,
Rotonde rechtdoor, Van IJsendijkstraat
Verkeerslichten rechts, Doctor J.M. Den Uyllaan
Voor AH Links, Henri Dunantstraat
Rechts parkeerterrein op, direct links en dan achteruit de losplaats
op
Englisch:
Provincialeweg direction A7
A7 direction Amsterdam
exit 5 Purmerend, Z.O. Beemster.
Turn left towards Purmerend, N235
3rd traffic lights on the left, Hoornselaan
Follow the road,
Roundabout straight ahead, Van IJsendijkstraat
Traffic lights turn right, Doctor J.M. Den Uyllaan
In front of AH Links, Henri Dunantstraat
Right on to car park, immediately left and then reverse into the
unloading area

Losplaats:

Let op paaltjes
watch out for the little poles

Wegrijden:

Rechtdoor wegrijden

drive of straight ahead
Laatste update:

2022-05-13 11:38:15

Routebeschrijving

Winkel:

2266

Adres:

van Burgplein 5

Losadres:

Gooimeer

Postcode:

1471 CL Purmerend

Plaats:

Purmerend

Telefoon:

088 659 2266

Opmerking:

Rechts laden staat scheef

Tijdelijke Opmerking:
Routebeschrijving:

Provincialeweg richting A7
A7 richting Amsterdam
Afslag 4, Purmerend Zuid
Rotonde linksaf, N235
Twee rotondes rechtdoor
Verkeerslichten rechtdoor, Verzetslaan
5de verkeerslichten linksaf, Meerland
Na de 3de straat direct linksaf de losplaats op"
Englisch:
Provincialeweg direction A7
A7 direction Amsterdam
Exit 4, Purmerend Zuid
Roundabout turn left, N235
Two roundabouts straight ahead
Traffic lights straight ahead, Verzetslaan
5th traffic lights turn left, Meerland
After the 3rd street immediately turn left onto the unloading area"

Losplaats:

Naast het pand
on the side of the building

Wegrijden:

Vooruit wegrijden
indien er een auto van de vomar staat te lossen, onder begeleiding
achteruit
drive forward
if there is a truck of the vomar unloading, under supervision reverse
back.

Laatste update:

2022-05-13 11:34:14

Routebeschrijving

Winkel:

2267

Adres:

Van Damplein 13

Losadres:

Australiëlaan

Postcode:

1448NB Purmerend

Plaats:

Purmerend

Telefoon:

088-6592267

Opmerking:

Bij het achteruit rijden na de losplaats zoveel mogelijk links
aanhouden ivm langsrijdende auto's , die moet kunnen passeren

Routebeschrijving:

Provincialeweg richting A7
A7 richting Amsterdam
Afslag 4 Purmerend Zuid
Beneden links, N235
Rotonde rechtdoor
verkeerslichten rechts, Australiëlaan
Weg blijven volgen,
Rechts naast oprit parkeerdek inrijden
Doorijden, einde rechtsaf, achteruit weer het pleintje op en dan over
de eigen kant achteruit de bocht om naar de losplaats. (Dit past met
een euro oplegger)
Englisch:
Provincialeweg direction A7
A7 direction Amsterdam
Exit 4 Purmerend Zuid
Go left unto, N235
Roundabout straight ahead
traffic lights turn right, Australiëlaan
Keep following the road,
Drive in front of the parking deck to the right of the driveway
Continue, turn right at the end, and then reverse over your own
side to the unloading place. (This fits with a euro trailer)
Just around the corner of the building.

Losplaats:
Wegrijden:

Zelfde weg terug
same way back

Laatste update:

2022-05-13 11:30:24

Routebeschrijving

Winkel:

2264

Adres:

Wuiver 4

Losadres:

Koninginneweg

Postcode:

1715ED Spanbroek

Plaats:

Spanbroek

Telefoon:

088-6592264

Opmerking:

Euro

Tijdelijke Opmerking:
Routebeschrijving:

Provincialeweg naar de A7
A7 richting Den Oever
Afslag 10 Wognum
Bovenaan links
Rotonde rechtdoor., N241
Tweede stoplichten links, Lindegracht
AH linkerkant,
Na AH achteruit naar de losdeur
Englisch:
Provincialeweg to the A7
A7 direction Den Oever
Exit 10 Wognum
At the end turn left
Roundabout straight ahead., N241
At the Second traffic lights turn left, Lindegracht
AH left side,
After AH backwards to the unloading door

Losplaats:
Wegrijden:

Linksaf de koninginneweg in. doorrijden tot stopbord, daar rechtsaf
(pade). daarna stoplichten rechtsaf is terug naar de a7
turn left into the koninginneweg. continue until the stop sign, then
turn right (pade). then traffic lights turn right is back to the a7

Laatste update:

2022-05-13 11:41:37

Routebeschrijving

Winkel:

2270

Adres:

A. van Renesseplein 1

Losadres:
Postcode:

1911 KT Uitgeest

Plaats:

Uitgeest

Telefoon:

088 659 2270

Opmerking:

Euro

Tijdelijke Opmerking:
Routebeschrijving:

Provinciale weg richting de A7
A7 op richting Amsterdam
Afslag 7, beneden rechts, N194
Verkeerslichten links, N243
N243 volgen tot aan Alkmaar
N242 op richting Haarlem
A9 richting Amsterdam
Afslag 10 Uitgeest
Beneden rechts, N8/N203
2de verkeerslichten links, Jacoba van Beierenlaan
Onder het viaduct door (let op 4m)
Rotonde links, Gorskamplaan
Weg volgen, na 1,5 km AH links
Naast de AH op fietspad lossen
Englisch:
Provincial road towards the A7
Take the A7 in the direction of Amsterdam
Exit 7, at the end turn right, N194
Traffic lights on the left, N243
Follow the N243 to Alkmaar
N242 in the direction of Haarlem
A9 direction Amsterdam
Exit 10 Uitgeest
end of exit right, N8/N203
2nd traffic lights turn left, Jacoba van Beierenlaan
Pass under the viaduct (Max 4mtr)
Roundabout left, Gorskamplaan
Follow the road, after 1.5 km AH on the left side
Unloading next to the AH on bike path.

Losplaats:

Links laden
load left

Wegrijden:

Rechtdoor weg vervolgen
einde links,
rotonde rechtdoor en zelfde weg terug
follow road and turn left at the end.
go straight at roundabout and take the same way back.

Laatste update:

2022-05-13 11:26:35

Routebeschrijving

Winkel:

2271

Adres:

De Stient 4

Losadres:

Vrouwezand

Postcode:

1132 AN Volendam

Plaats:

Volendam

Telefoon:

Opmerking:

Euro
links laden

Tijdelijke Opmerking:
Routebeschrijving:

Provincialeweg richting A7
A7 richting Amsterdam
Afslag 7 Avenhorn
Verkeerslichten links,
Verkeerslichten rechts, N247 richting Volendam
Rotonde 'Volendam' linksaf, N517 Zeddeweg
Rotonde links, Heideweg
Rotonde links, Leendert Spaanderlaan
Gelijk rechts, Oostwal
Einde links
Eerste rechts langs het pand zetten
Englisch:
Provincialeweg direction A7
A7 direction Amsterdam
Exit 7 Avenhorn
Traffic lights on the left,
Traffic lights on the right, N247 direction Volendam
Roundabout 'Volendam' turn left, N517 Zeddeweg
Roundabout left, Heideweg
Roundabout left, Leendert Spaanderlaan
Then direct right, Oostwal
at the End turn left
First right and park beside the shop

Losplaats:
Wegrijden:

Weg vervolgen. op de t-splitsing links. direct rechts. rotonde rechts.
rotonde links (bij de gulf). kruising (bij busstation) links de n247 op.

follow road, at t intersection turn left, then direct to the right.
roundabout turn lright, next roudabout turn left ( gulf petrol station)
at intersection at the bus station turn left on n247.
Laatste update:

2022-05-13 11:21:27

Routebeschrijving

Winkel:

2272

Adres:

Zeestraat 21-01

Losadres:

Bokkingstraat

Postcode:

1131 BL Volendam

Plaats:

Volendam

Telefoon:

088 659 2272

Opmerking:

Rechts laden

Routebeschrijving:

Provincialeweg richting A7
A7 richting Amsterdam
Afslag 7 Avenhorn
Verkeerslichten links,
Verkeerslichten rechts, N247 richting Volendam
Rotonde 'Volendam' linksaf, N517 Zeddeweg
Rotonde rechts, Kathamerzeedijk
2 verkeerslichten rechtdoor
1e rechts, Bokkingstraat
Einde van de straat slagboom,
Winkel bellen om de slagboom te openen
Englisch:
Provincialeweg direction A7
A7 direction Amsterdam
Exit 7 Avenhorn
Traffic lights turn left,
then Traffic lights turn right, N247 direction Volendam
Roundabout 'Volendam' turn left, N517 Zeddeweg
Roundabout right, Kathamerzeedijk
2 traffic lights straight ahead
1st right, Bokkingstraat
End of the street barrier,
Call shop to open the barrier

Losplaats:

Losplaats rechts in de hoek
unloading in the right corner

Wegrijden:

Vooruit, einde straat linksaf. zelfde weg terug.

drive of forward end of street turn left and then same way back
Laatste update:

2022-05-13 11:16:06

Routebeschrijving

Winkel:

2273

Adres:

Dorpstraat 14

Losadres:
Postcode:

1693 AG Wervershoof

Plaats:

Wervershoof

Telefoon:

088 659 2273

Opmerking:
Tijdelijke Opmerking: Vanaf vrijdag 19 augustus t/m dinsdag 23 augustus
zijdwerk en simonkoopmanstraat afgesloten
filiaal mag je van te voren bellen voor hulp!

n307 afrit zwaagdijk-oost/wervershoof/medemblik/hoogkarspel
onderaan stoplichten rechtdoor
1e rotonde bij rabobank rechtdoor
volgende stoplichten rechtdoor
1e rotonde rechts ( vok koomenweg )
einde weg rotonde rechtdoor ( vok koomenweg/europasingel )
2e weg rechts ( kaagweg )
weg volgen en na de s-bocht gelijk links de straat in naast de
brandweerkazerne ( heet ook nog kaagweg )
einde kaagweg rechts
na een klein stukje filiaal 2273 wervershoof aan je linkerhand

terugrijden tegenovergesteld aan de aanrijroute.
Routebeschrijving:

Provincialeweg richting A7
A7 richting Den Oever
Afslag 9 Hoorn Noord
N307 volgen
N240 richting Zwaagdijk-Oost/Wervershoof
Rotonde rechtdoor
Verkeerslichten rechtsaf, Zwaagdijk
Weg volgen , bocht naar links , weg volgen , voor de molen langs ,
bocht naar rechts, na ong 150 m
AH rechts,
na de AH rechts het parkeerterrein op

Met de klok mee het parkeerterrein rond rijden en dan achteruit naar
het dock
Englisch:
Provincialeweg direction A7
A7 direction Den Oever
Exit 9 Hoorn Noord
Follow N307
N240 direction Zwaagdijk-Oost/Wervershoof
Roundabout straight ahead
Traffic lights turn right, Zwaagdijk
Follow road, follow the left turn in the road, follow road, pass in front
of the mill, follow road to the right, after approx. 150 m
AH right,
after the AH turn right into the car park
Driving clockwise around the parking lot and then reversing to the
dock

Losplaats:
Laatste update:

2022-08-22 09:13:43

Routebeschrijving

Winkel:

2274

Adres:

Terpstraat 21

Losadres:
Postcode:

1771 AC Wieringerwerf

Plaats:

Wieringerwerf

Telefoon:

088 659 2274

Opmerking:
Tijdelijke Opmerking:
Routebeschrijving:

Provincialeweg richting A7
A7 richting Den Oever
Afslag 13 Wieringerwerf
Rotonde rechtdoor, Terpwerg
Voorbij AH rijden,
Keren om plantsoen,
Zelfde weg terug, na AH over je eigen kant achteruit naar de
losplaats
English:
Departure from DC towards the A7 highway (Leeuwarden).
Exit 13 Wieringerwerf.
Go straight on at the roundabout (terpweg) and pass the AH shop.
Turn the truck around the park.
Then drive back to the store.
Park the truck backwards over your own side to the unloading area.

Losplaats:
Laatste update:

2022-05-12 09:34:47

Routebeschrijving

Winkel:

2275

Adres:

Kerkstraat 21

Losadres:

Boogerd

Postcode:

1687 AL Wognum

Plaats:

Wognum

Telefoon:

088 659 2275

Opmerking:

Euro
rustig rijden in kerkstraat ivm trillingen in de woningen.
easy driving in kerkstraat due to vibrations in the houses.

Tijdelijke Opmerking:
Routebeschrijving:

Provincialeweg richting A7
A7 richting Den Oever
Afslag 10 Wognum
Bovenaan links, 241
Rotonde links, Nieuweweg
3de rotonde rechts, Raadhuisstraat
Einde rechts, Kerkstraat
RUSTIG RIJDEN IN KERKSTRAAT IVM TRILLINGEN IN DE
WONINGEN.
Tweede links, Boogerd
Naast het tweede gebouw rechts de losplaats oprijden
Englisch:
Provincialeweg direction A7
A7 direction Den Oever
Exit 10 Wognum
Top left, N241
Roundabout left, Nieuweweg
3rd roundabout turn right, Raadhuisstraat
End right, Kerkstraat
EASY DRIVING IN KERKSTRAAT DUE TO VIBRATIONS IN THE
HOUSES.
Second street left, Boogerd
Next to the second building on the right drive into the unloading
area

Losplaats:

Links naast het 2e gebouw. rechts laden.

Wegrijden:

Van losplaats af links. einde parkeerterrein weer links de ?lange
regel? op. t splitsing rechts en voor de kerk linksaf. verder zelfde
weg terug
from unloading place go left, end of parking turn left again unto
(lange regel) on t intersection turn right en in front of the church left.
from there same way back to dc

Laatste update:

2022-05-13 11:12:21

Routebeschrijving

Winkel:

1619

Adres:

marktplein 9

Losadres:

Krommenieerweg 49

Postcode:

1521 HC wormerveer

Plaats:

Wormerveer

Telefoon:

075-6402589

Opmerking:

City
rechts laden

Routebeschrijving:

Provinciale weg richting de A7
A7 op richting Amsterdam
A8 richting Zaanstad-Noord
Afslag 2 Zaanstad-Koog
Beneden rechts, N203
In Wormerveer bij NS station verkeerslichten rechts.
Einde weg links.
1e weg links Marktstraat.
Weg volgen over de brug links voor winkels langs.
Links Albert Heijn filiaal langs rijden, achterkant lossen, achteruit er
naar toe
NIET VIA DE LINDENLAAN AANRIJDEN DAAR GELDT EEN
VERBOD VOOR VRACHTVERKEER!
Englisch:
Provincial road towards the A7
Take the A7 in the direction of Amsterdam
A8 direction Zaanstad-Noord
Exit 2 Zaanstad-Koog a/d Zaan.
Down right, N203
In Wormerveer turn right at NS station traffic lights.
Then at the end of road turn left.
1st road left Marktstraat.
Follow the road over the bridge then turn left in front of the shops.
Drive past the Albert Heijn branch on the left, unload at the back,
drive in backwards
DO NOT DRIVE VIA THE LINDENLAAN THERE IS A BAN FOR
FREIGHT TRAFFIC!

Losplaats:

Wegrijden:

Linksaf,
1e rechts,
1e rechts (kerkstraat),
aan het eind rechts,
langs de zaan,
dan weer richting station en zelfde weg terug.
drive out to the left
1st street right,
1st right again (kerkstraat),
at the end turn right,
along the zaan, (river)
then back towards the station and the same way back.

Laatste update:

2022-05-16 16:35:29

Routebeschrijving

Winkel:

2277

Adres:

Dorpsstraat 200

Losadres:

Pastoor Nuijenstraat

Postcode:

1689 GH Zwaag

Plaats:

Zwaag

Telefoon:

Opmerking:
Tijdelijke Opmerking: Woensdag 07:00 tot donderdag 16:00 16 november&17
november
pastoor nuijenstraat dicht (adres losstraat)
vanaf de dorpstraat aanrijden.
Routebeschrijving:

Provincialeweg richting A7
A7 richting Den Oever
Afslag 9 Hoorn Noord
N307 volgen
3de afslag (Oosterblokker)
Beneden rechts, De Strip
2e verkeerslichten rechts (bij bruggetje = Bangert/Koewijzend)
2e straat rechts (na 1 km = Pastoor Nuijenstraat)
Na kerk links achteruit naar losplaats
https://dc-routes.nl/assets/uploads/Images/DCZ/zwaag%20dorpsstr
aat.png
Englisch:
Provincialeweg direction A7
A7 direction Den Oever
Exit 9 Hoorn Noord
Follow N307
3rd exit (Oosterblokker)
Below right, The Strip
2nd traffic lights on the right (at bridge = Bangert/Koewijzend)
2nd street on the right (after 1 km = Pastoor Nuijenstraat)
After church turn left to unloading place
https://dc-routes.nl/assets/uploads/Images/DCZ/zwaag%20dorpsstr
aat.png

Losplaats:
Wegrijden:

Vanaf de losplaats links af. einde rechts = dorpsstraat.
verkeerslichten links = de strip en vanaf daar zelfde weg terug
turn left from the unloading point. end right = dorpsstraat. traffic
lights on the left = the strip and from there the same way back

Laatste update:

2022-11-10 09:02:05

Routebeschrijving

Winkel:

2278

Adres:

Hollandse Cirkel 36

Losadres:

Jan Doustraat

Postcode:

1689XE Zwaag

Plaats:

Zwaag

Telefoon:

0886592278

Opmerking:

Euro

Routebeschrijving:

Provinciale weg op richting de A7
Na de spoorweg viaduct 2e verkeerslichten rechtsaf, Oostergouw
Verkeerslichten rechtsaf, IJsselweg
Weg volgen, met de bocht mee naar links
5 verkeerslichten rechtdoor
1e rechts, Jan Doustraat
2e inrit links Parkeerplaats op
losplaats vooruit tussen 2 gebouwen door.
Je kan ook vanaf rechtdoor vanaf het DC (dus niet links de
provinciale weg op) maar let op 4m!
Weg volgen, Scheldeweg
Einde links, Maasweg
Eerste rechts, Dinkelweg (4meter)
Einde rechts, IJsselweg
2 verkeerslichten rechtdoor
1e rechts, Jan Doustraat
2e inrit links Parkeerplaats op
losplaats vooruit tussen 2 gebouwen door.
Englisch
Take the provincial road towards the A7
After the railway viaduct 2nd traffic lights turn right, Oostergouw
Traffic lights turn right, IJsselweg
Follow the road, with the bend to the left
5 th traffic lights straight ahead
1st right, Jan Doustraat
2nd entrance left on Parking
unloading place forward between 2 buildings.
You can also go straight from the DC (so do not turn left onto the
provincial road) but pay attention to 4m!
Follow the road, Scheldeweg

End left, Maasweg
First right, Dinkelweg (4 meters)
End right, IJsselweg
2 traffic lights straight ahead
1st right, Jan Doustraat
2nd entrance left to enter parking Parking
unloading place forward between 2 buildings.

Losplaats:

Tussen 2 gebouwen in.

Wegrijden:

Vooruit wegrijden
einde parkeerplaats links
t kruising rechts (indien dit te krap is links of bij verkeerslicht weer
links en weer links.)

drive forward
end of parking lot turn left
t intersection on the right (if this is too tight turn left and at traffic
light left again and left again.)
Laatste update:

2022-11-03 08:00:28

