
   
Routebeschrijving naar Topkracht Personeelsdiensten  

Liesselseweg 112 
5753PP Deurne 

 

Vanuit Venlo 

Rijdt vanuit Venlo naar de A67 richting Eindhoven. Na 23,3 kilometer neemt u afslag 37 naar de 

Koeweideweg richting Deurne. Na 530 meter gaat u rechtsaf naar de Koeweideweg. Vervolgens 

neemt u bij de volgende drie rotondes de tweede afslag. Bij het stoplicht vóór het tankstation gaat u 

linksaf, waarna u direct weer linksaf slaat bij het BP tankstation. Vervolgens is aan de linkerzijde 

Topkracht Personeelsdiensten gevestigd.  

Vanuit Eindhoven 

Volg vanuit Eindhoven de borden richting Helmond (A270). Volg in Helmond de borden richting 

Deurne (dit is alsmaar rechtdoor). Na 18,5 kilometer neemt u de afslag Deurne en slaat u rechts de 

Houtenhoekweg op. Bij de rotonde neemt u de tweede afslag. Na 450 meter slaat u rechtsaf de 

Stadhoudersweg op (het tweede stoplicht). Na 790 meter is aan de rechterzijde Topkracht 

Personeelsdiensten gevestigd.  

Vanuit ’s-Hertogenbosch  

Rijdt vanuit ’s Hertogenbosch de N279 op richting Veghel. Deze volgt u 26,5 kilometer hierna neemt 

u bij de volgende twee rotondes de tweede afslag. Na 120 meter neem de afslag richting de 

Broekdalerbaan. Na 7,5 kilometers neem de eerste afslag op de rotonde richting Wolfsputter. Na 1,4 

kilometer houd rechts aan bij Deurneseweg/N270. Na 610 meter sla linksaf richting Deurnesewg. Na 

4,9 kilometers neem de afslag richting Houtenhoekweg. Bij de rotonde neemt u de tweede afslag, na 

450 meter gaat u rechtsaf de Stadhoudersweg op (het tweede stoplicht). Na 790 meter is aan de 

rechterzijde Topkracht Personeelsdiensten gevestigd. 

Vanuit Nijmegen 

Rijdt vanuit Nijmegen naar de A73 richting Venlo. Na 19,2 kilometers houd links aan bij de A73 

richting Boxmeer. Na 3,6 kilometer neemt u de afslag richting Sint Anthonis. Neem na 2,5 kilometer 

de tweede afslag op de rotonde. Sla na 2,4 kilometer linksaf richting Blauwstraat. Neem na bij de 

eerst volgende twee rotondes de tweede afslag, neem hierna op de eerst volgende rotonde de derde 

afslag richting Veldstraat. Na 160 meter sla rechtsaf richting Europastraat.  Neem bij de eerst 

volgende rotonde de tweede afslag. Ga na 500 meter (het derde stoplicht) linksaf. Na 790 meter is 

aan de rechterzijde Topkracht Personeelsdiensten gevestigd. 


