Louis Gribaumontlaan 179 te 1200 BRUSSEL
Tel : +32 (0)2 771 76 23
Stel uw eigen wegbeschrijving samen via www.viamichelin.be
Reisweg die wij u voorstellen indien u komt van :
CHARLEROI / GENT / ANTWERPEN (E40 - E19)#
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neem de Ring rond Brussel (R0) richting Namen
Afrit 3 « Woluwe », richting Woluwe
Volg verder op de Woluwelaan (6 verkeerslichten) tot aan de tunnel
Vlak voor de tunnel : neem rechts (de tunnel zelf niet nemen)
Aan het kruispunt, ga rechts de Paul Hymanslaan op.
Volg verder de Paul Hymanslaan, steek de eerste rotonde over, ga nog verder door; na het
verkeerslicht verandert de straatnaam in Broquevillelaan.
Volg altijd rechtdoor tot aan de tweede rotonde
Rij op de rotonde en neem de derde straat rechts : dit is de Louis Gribaumontlaan.
Teampower bevindt zich op een aantal meter van de rotonde aan de linkerkant.

LUIK (E40)#
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neem afrit 20 « Kraainem »
Aan het kruispunt neemt u de Tramlaan
Aan het volgende kruispunt rijdt u rechts de Woluwelaan op (richting UCL)
Volg verder op de Woluwelaan tot aan de tunnel
Vlak voor de tunnel : neem rechts (de tunnel zelf niet nemen)
Aan het kruispunt, ga rechts de Paul Hymanslaan op.
Volg verder de Paul Hymanslaan, steek de eerste rotonde over, ga nog verder door; na het
verkeerslicht verandert de straatnaam in Broquevillelaan.
Volg altijd rechtdoor tot aan de tweede rotonde
Rij op de rotonde en neem de derde straat rechts : dit is de Louis Gribaumontlaan.
Teampower bevindt zich op een aantal meter van de rotonde aan de linkerkant.

NAMEN (E411)#
•
•
•
•
•
•
•

Neem de Ring rond Brussel(R0) richting Antwerpen
Neem afrit 2 « Wezembeek-Oppem », richting Kraainem - UCL
Volg verder de Wezembeeklaan, de E. Vanderveldelaan en de Paul Hymanslaan (Woluwe
Shopping Center)
Volg verder de Paul Hymanslaan, steek de eerste rotonde over, ga nog verder door; na het
verkeerslicht verandert de straatnaam in Broquevillelaan.
Volg altijd rechtdoor tot aan de tweede rotonde
Rij op de rotonde en neem de derde straat rechts : dit is de Louis Gribaumontlaan.
Teampower bevindt zich op een aantal meter van de rotonde aan de linkerkant.

Vanuit CHARLEROI / GENT /
ANTWERPEN (E40 - E19)#
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volg de Ring rond Brussel (R0) richting Namen
Neem uitrit 3 « Woluwe » en volg richting Woluwe
Volg het Woluwedal (u komt voorbij 6 verkeerslichten) tot aan de tunnel
Sla net voor de tunnel rechts af (u neemt de tunnel niet)
Sla op het kruispunt recht af. Dit is de Paul Hymanslaan
Volg de Paul Hymanslaan tot aan eerste rotonde, daar gaat u rechtdoor, na het
verkeerslicht verandert de laan van naam en wordt het De Broquevillelaan
Rij rechtdoor tot aan de tweede rotonde
De derde straat rechts aan de rotonde is de Louis Gribaumontlaan
Team Power bevindt zich op enkele meters van de rotonde aan uw linkerkant

Vanuit LUIK (E40)#
•

Neem afrit 20 « Kraainem »

•
•
•
•
•
•

Sla op het kruispunt rechts af. Dit is de Tramlaan
Sla aan het volgende kruispunt rechts af (richting UCL)
Volg het Woluwedal tot aan de tunnel
Sla net voor de tunnel rechts af (u neemt de tunnel niet)
Sla op het kruispunt recht af. Dit is de Paul Hymanslaan
Volg de Paul Hymanslaan tot aan eerste rotonde, daar gaat u rechtdoor, na het
verkeerslicht verandert de laan van naam en wordt het De Broquevillelaan
Rij rechtdoor tot aan de tweede rotonde
De derde straat rechts aan de rotonde is de Louis Gribaumontlaan
Team Power bevindt zich op enkele meters van de rotonde aan uw linkerkant

•
•
•

Vanuit NAMEN (E411)#
•
•
•
•
•
•
•

Volg de Ring rond Brussel (R0) richting Antwerpen
Neem afrit 2 « Wezembeek-Oppem », richting Kraainem - UCL
Volg de Wezembeeklaan die in de E. Vanderveldelaan en Paul Hymanslaan overgaat
(Woluwe Shopping Center)
Volg de Paul Hymanslaan tot aan de eerste rotonde, daar gaat u rechtdoor, na het
verkeerslicht verandert de laan van naam en wordt het De Broquevillelaan
Rij rechtdoor tot aan de tweede rotonde
De derde straat rechts aan de rotonde is de Louis Gribaumontlaan
Team Power bevindt zich op enkele meters van de rotonde aan uw linkerkant

Prettige reis en tot binnenkort

