Ì WEGWIJZER

Ì Vanuit Antwerpen via de E19 / vanuit Leuven via de E40 / vanuit Namen via de E411
 Neem de Ring richting Gent E40 (via viaduct Vilvoorde)
 Neem afrit 9 (Jette, ZA VUB) *
 Sla rechtsaf en meteen na het bushokje opnieuw rechtsaf
 U vindt VAL - I - PAC in het 5de gebouw rechts (= laatste van de straat)
* Als u de files op de ring rond afrit 9 wil vermijden, neemt u afrit 7 Bis / 8 richting Wemmel en volgt daarna
de instructies beschreven vanuit Antwerpen.

Ì Vanuit Antwerpen via de A 12
 Aan het einde van de A12 neemt u de Ring richting Expo/Wemmel
 Neem Afrit 8 (Wemmel)
 Ga meteen rechtsaf en volg de Limburg de Stirumlaan
 Sla linksaf aan het eerste ronde punt (=J. De Ridderlaan)
 Aan het volgende ronde punt weer linksaf (= Kon. Astridlaan)
 Neem de 2 de straat rechts (= n° 59, Privaat Eigendom)
 U vindt VAL - I - PAC in het 1ste gebouw aan uw linkerkant.
Ì Vanuit Gent via de E40 / vanuit Charleroi / Mons via de E19
 Neem de Ring richting Antwerpen/Namen
 Neem Afrit 9 (Jette / AZ VUB)
 Ga meteen linksaf en aan de lichten opnieuw links
 Rij onder de viaduct en sla net na het bushokje rechtsaf
 U vindt VAL - I - PAC in het 5de gebouw rechts (= laatste van de straat)
Ì Vanuit Brussel-centrum
 Verlaat de tunnels aan de Basiliek Koekelberg
 Sla rechtsaf (= J. Sernonlaan) en daarna linksaf (= D. Poplimontlaan)
 Rij ongeveer 4 km rechtdoor tot in Wemmel
 Rij onder de viaduct en sla net na het bushokje rechtsaf
 U vindt VAL - I - PAC in het 5de gebouw rechts (= laatste van de straat)

vzw VAL-I-PAC asbl  KON. ASTRIDLAAN 59 B11 AV. REINE ASTRID  B-1780 WEMMEL  TEL 32 2 456 83 10

