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Bellavistastraat 3 - 7604 AD Almelo - www.zorgaccent.nl

5 min. lopen

Hoe bereikt u ons hoofdkantoor aan 
de Bellavistastraat 3 in Almelo?

> Vanaf de A1/A35
Neem vanaf de Burgemeester Raveslootsingel de 
Adastraat rechts. Deze volgt u tot de eerste afslag links 
(omlaag onder het viaduct/spoor door). Neem vervol-
gens de eerste straat rechts na het viaduct (ter hoogte 
van het bushokje). U rijdt tegen de Parallelweg aan. Ga 
hier rechts af, vervolg deze weg tot een scherpe bocht 
naar rechts. In deze bocht ligt het hoofdkantoor.

> Vanaf Wierden
U rijdt via de Wierdensestraat Almelo binnen, voor het 
viaduct kunt u rechtsaf. Dit is direct de Bellavistastraat, 
deze rijdt u helemaal door tot u een bocht naar links 
moet maken. In deze bocht vindt u aan uw linkerhand 
ons hoofdkantoor.

> Vanaf het centrum
Ga de Wierdensestraat op (omlaag onder het viaduct/
spoor door). Neem vervolgens de eerste straat rechts 
na het viaduct (ter hoogte van het bushokje). U rijdt 
tegen de Parallelweg aan. Ga hier rechts af, vervolg 
deze weg tot een scherpe bocht naar rechts. In deze 
bocht ligt het hoofdkantoor.

Parkeren
Bij kortdurend bezoek (korter dan twee uur) verzoe-
ken wij u vriendelijk om uw auto in de blauwe zone  
langs de weg te parkeren. Parkeerschijven zijn indien 
gewenst verkrijgbaar bij de receptie van de Bellavis-
tastraat 3. Langdurig bezoek kan de auto parkeren aan 
de voorzijde van de Bellavistastraat 3. Het is niet toe-
gestaan gebruik te maken van de parkeerplaatsen aan 
de Bellavistastraat 5 en 7 en achter de Bella 1. Hierover 
zijn afspraken gemaakt met onze externe huurders 
(artsen en fysiotherapeuten). 


