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C&C vanuit richting Brussel
Opgepast! Gewijzigde verkeerssituatie
Ventweg langs N60 richting Gent
U volgt de E40 tot in Zwijnaarde. Hier volgt u de autosnelweg E17 richting
Kortrijk. U neemt afrit nr. 8 Oudenaarde/Eke/De Pinte. Aan de afrit slaat
u rechts af op de N60 richting Oudenaarde. Na ongeveer 15 kilometer
(twee ronde punten en drie rode lichten verder) zal u aan uw rechterzijde
de “Ter Bekermolen” passeren. Op het eerstvolgende rondpunt (aan het
Q8 tankstation) neemt u de tweede afslag en volgt u de Graaf Van
Landaststraat. Na 800 meter slaat u aan het eerste kruispunt rechts af in
de Fietelstraat. Na 100 meter komt u opnieuw aan een kruispunt, ook hier
slaat u rechts af. U bevindt zich in de Molenstraat. Volg de Molenstraat
voor 300 meter en sla de eerste straat rechts in. U bent nu in de
Ambachtstraat. Onze kantoren bevinden zich op het einde van deze straat
aan de linkerkant.

C&C vanuit richting Kortrijk
U volgt de E17 richting Gent. U verlaat de autosnelweg aan afrit 6:
Kruishoutem/Olsene. Aan de afrit (rond punt) slaat u links af, richting
Kruishoutem. Aan het rondpunt in het centrum van Kruishoutem, rijdt u
rechtdoor richting Oudenaarde. Na ongeveer 8 kilometer zal u aan uw
linkerzijde een LUKOIL tankstation en de speelgoedzaak OMA passeren. U
neemt nu de volgende straat links (oprit N60 richting Gent). U gaat
rechtdoor aan het rondpunt (aan uw rechterzijde passeert u Samsonite).
Aan de Pater Ruyffelaertstraat neemt u de ventweg, die parallel loopt met
de N60. Ter hoogte van het warenhuis Aldi, neemt u de afslag Molenstraat.
Vervolgens neemt u de eerste straat links: de Ambachtstraat. Onze
kantoren bevinden zich aan op het einde van deze straat aan de linkerkant.
Als u vertrekt bij C&C, dient u altijd op het einde van de Ambachtsstraat,
rechts af te slaan in de Molenstraat (éénrichtingsverkeer). Op het einde
van de Molenstraat, neemt u terug de ventweg naar rechts om de N60 op
te rijden.

