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Gebouw Medicentrum Princenhage 
Wethouder van Haperenstraat 36-d 
4813 AM Breda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bereikbaarheid met eigen vervoer 
 

Vanuit Eindhoven – Tilburg (A58) 
U volgt de A58 richting Vlissingen en neemt de afslag A16 richting Rotterdam. 
Op de A16 neemt u de afslag Breda, Rijsbergen onder aan deze afslag slaat u rechtsaf 
Weg volgen tot aan de eerste stoplichten, ga bij de stoplichten linksaf. 
Bij de tweede stoplichten rechtsaf en bij de eerste weg rechtsaf. (Princenhage) 
1e straat links (Wethouder van Haperenstraat) 
Na ongeveer 200 meter aan de linkerkant is het Medicentrum Princenhage waarin Meditel 
gevestigd is. 

 
Vanuit Rotterdam A16 richting Breda 

U neemt de afslag Breda West, Etten-Leur, Roosendaal 
U neemt vervolgens direct de afslag Breda West onder aan de afslag gaat u linksaf. 
Bij de 5e stoplichten rechtsaf (Princenhage). 
1e straat links (Wethouder van Haperenstraat) 
Na ongeveer 200 meter aan de linkerkant is het Medicentrum Princenhage waarin Meditel 
gevestigd is. 

 
Vanuit Roosendaal A58 richting Breda 

U neemt de afslag Breda West, Crematorium 
Onder aan de afslag rechtsaf 
Bij de 4e stoplichten rechtsaf (Princenhage) 
1e straat links (Wethouder van Haperenstraat) 
Na ongeveer 200 meter aan de linkerkant is het Medicentrum Princenhage waarin Meditel 
gevestigd is. 

 
Bereikbaarheid met het openbaar vervoer: 
Meditel Breda is per bus goed bereikbaar 
Lijn 119, 311, 312 en 316 
U stapt uit bij de halte Meubelboulevard / Ettensebaan vanuit daar is het slechts 5 minuten lopen. 
U loopt vanuit de bushalte richting zorgcentrum Oranjehave. 
Bij het zorgcentrum neemt u de eerste straat links (Wethouder van Haperenstraat). Meditel Breda is 
gelegen aan de linkerkant van de straat nummer 36d. 
Lijn 4 en 115 
De dichtstbijzijnde uitstaphalte van lijn 4 is gelegen aan de Pastoor van Spaandonkstraat. Vanuit deze 
halte is het ongeveer 5 minuten lopen. 
Neemt u lijn 115 dan adviseren wij u om uit te stappen aan de Dr. Struykenstraat. De loopafstand 
bedraagt in dat geval 10-15 minuten. 

 
 


