
A s c e n d e rA s c e n d e r

We support   the quality of working life

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Almelo, Amsterdam, Arnhem, Bergen op Zoom, Breda, Den Haag, Eindhoven, Emmen, Enschede, Goes, Groningen, 

Leeuwarden, Maastricht, Rotterdam, Utrecht, Terneuzen, Zwolle 

 

Routebeschrijving Regus Ceresstraat 1 

Regus Breda City Centre 

Ceresstraat 1  

4811 CA Breda 

 

  

 

 

 

Indien u met de auto komt: 

 Kunt u gratis parkeren bij het pand 

 Bij de slagbomen kunt u “Regus” indrukken 

 Nadat u de auto geparkeerd heeft, kunt u zich binnen in het pand melden bij de 

receptie van Regus (deze treft u naast de receptie van Ab Inbev) 

 

Indien u met het openbaar vervoer komt: 

 Kunt u het beste online, via bijvoorbeeld www.9292.nl, checken wat  

de beste route is 

 Het pand ligt op 5 à 10 minuten lopen vanaf Station Breda  



 

 

info@ascender.nl T: 030 252 27 92 www.ascender.nl 

 In het pand kunt u zich melden bij de receptie van Regus (deze treft u naast de 

receptie van Ab Inbev) 

 

Centraal secretariaat Ascender 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan staan wij u graag te woord. 

U kunt ons bereiken per e-mail of telefonisch op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur. 

 

Ascender B.V. 

Niasstraat 1 

3531 WR Utrecht 

030 – 25 22 792 

info@ascender.nl 

www.ascender.nl 

 

  



 

 

info@ascender.nl T: 030 252 27 92 www.ascender.nl 

Met de auto:  

A16 vanuit Antwerpen / Rotterdam 

 Afslag 17 Breda-Noord 

 Sla linksaf naar de Backer en Ruebweg 

 Volg deze weg die overloopt in de Crogtdijk en de Nieuwe Kadijk 

 Sla rechtsaf de Konijneberg in 

 Bij het stoplicht rechtdoor de Belcrumweg op 

 Bij de volgende stoplichten gaat u linksaf de Stationslaan op 

 Bij de volgende stoplichten gaat u rechtsaf de Terheijdensestraat in 

 Bij de volgende stoplichten gaat u links de Oranjesingel op 

 Hierna eerste straat links de Smits van Waesberghstraat in 

 Einde van de straat links de Ceresstraat in  
 U vindt het pand aan het einde van de straat aan uw rechterhand 

 
A58 vanuit de richting Roosendaal:  

 Volg de borden Breda Noord/Utrecht/ Rotterdam. 

 Afslag 17: Breda Noord/Prinsenbeek. 

 Sla rechtsaf richting de Backer en Ruebweg 

 Ga rechtdoor op de Crogtdijk 

 Rechtdoor op de Nieuwe Kadijk 

 Sla rechtsaf de Kapittelweg in 

 Bij de tweede stoplichten gaat u rechtsaf de St Ingatiusstraat in (aan de 

linkerkant ziet u de NHTV Hogeschool) 

 Bij de volgende stoplichten gaat u rechtsaf de Wilhelminasingel op 

 Na de stoplichten gaat u rechtdoor en neemt u de derde straat rechts 

 Aan het einde van de straat gaat u links de Ceresstraat in 
 U ziet Regus aan uw rechterkant 

 

A27 vanuit de richting Tilburg:  

 Bij Knooppunt Klaverpolder rechts aanhouden en volg de borden richting 

E19/A16/A59 richting ’s-Hertogenbosch/Breda 

 Neem de afslag 17 Breda-Noord 

 Sla linksaf richting de Backer en Ruebweg 

 Ga rechtdoor op de Crogtdijk 

 Ga rechtdoor op de Nieuwe Kadijk 

 Sla rechtsaf de Kapittelweg in 

 Bij de tweede stoplichten gaat u rechtsaf de St Ingatiusstraat in (aan de 

linkerkant ziet u de NHTV Hogeschool) 

 Bij de volgende stoplichten gaat u rechtsaf de Wilhelminasingel op 

 Na de stoplichten gaat u rechtdoor en neemt u de derde straat rechts 

 Aan het einde van de straat gaat u links de Ceresstraat in 
 U ziet Regus aan uw rechterkant 

  



 

 

info@ascender.nl T: 030 252 27 92 www.ascender.nl 

A27 vanuit de richting Utrecht:  

 Afslag Breda-Noord (afslag 16). 

 Ga bij de verkeerslichten rechtsaf de Tilburgseweg op. 

 Tweede afslag rechts richting de Nieuwe Kadijk 

 Sla rechtsaf de Kapittelweg in 

 Bij de tweede stoplichten gaat u rechtsaf de St Ingatiusstraat in (aan de 

linkerkant ziet u de NHTV Hogeschool) 

 Bij de volgende stoplichten gaat u rechtsaf de Wilhelminasingel op 

 Na de stoplichten gaat u rechtdoor en neemt u de derde straat rechts 

 Aan het einde van de straat gaat u links de Ceresstraat in 

 U ziet Regus aan uw rechterkant 

 

 

 

 

 

 

 

 


