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Algemeen 
 

Welkom op het opleidingscentrum van Tyco Security Products EMEA in Echt.  
Dit document bevat belangrijke informatie en advies voor het bijwonen van een training bij ons. 
 
Het opleidingscentrum beschikt over een moderne en goed uitgeruste ruimte die  voorzien is 
van airconditioning waarin plaats voorzien is om, afhankelijk van de opleiding,  8 personen op te 
leiden. Twee kandidaten delen een werkstation met de nodige trainingsapparatuur. 
 
Alle opleidingen in Echt zijn onderdeel van het trainingsschema. U kunt dit schema bekijken op 
onze website, of vraag uw verantwoordelijke contactpersoon:  
https://training.tycosecurityproducts.com 
 
Voor inschrijvingen en bijbehorende vragen kunt u mailen naar emea.training@tycoint.com 
 

De deadline voor inschrijvingen is 14 dagen voor de opleiding begint, indien je je aanmelding voor 
een opleiding moet annuleren stuur ons dan onmiddelijk een e-mail. Hou er rekening mee dat voor 
het niet opdagen zonder annulering bij een van onze opleidingen een boete in rekening wordt 
gebracht. 
 
Adres: 
Wij zijn gebaseerd bij ons logistiek centrum op het volgende adres: 
 
 Tyco Safety Products 

Voltaweg 20 

6101 XK Echt 

Nederland 

Tel.: +31 475 37 1666 

Tijd:  Tenzij anders vermeld;  Starten opleidngen om 09h00 en eindigen om 17h00. 

Zorg bij het plannen van u reis ervoor dat u uw reistijd dusdaning aanpast zodat u aankomt voor 

09h00 en u kan vertrekken na 17h00 zodat u niets mist van de opleiding.  

https://training.tycosecurityproducts.com/
mailto:emea.training@tycoint.com
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Wegbeschrijving 

Echt is een deel van de provincie Limburg gelegen op ca. 180 km van Amsterdam, 80 km van 
Düsseldorf, 65 km van Eindhoven, 35 km van Maastricht en 130 km van Brussel. Vanaf de 
luchthavens in deze steden kunt u ons bereiken binnen een korte tijd. U kunt een trein nemen 
naar het lokale station vanaf de luchthavens van Amsterdam, Maastricht en Eindhoven maar 
er staan zelden taxi's te wachten bij dit lokale station. Bij de andere luchthavens raden we aan 
om een auto te gebruiken 

 

• Vanuit het noorden (b.v. Amsterdam): maak gebruik van de A2 richting Maastricht. 
Verlaat de snelweg bij afslag 44 en volg de borden naar Echt 0-2000. Zie ook figuur 2 
hieronder. 

• Vanuit het oosten (b.v. Duitsland): maak gebruik van de snelweg A40. Blijf tot 
aankomst in Nederland op deze autoweg (hier heet deze A67 of E34). Op het 
knooppunt met de A73 volgt u richting van Maastricht. Verlaat deze snelweg bij afslag 
22 en volg de borden Echt 0-2000. Zie ook figuur 2 hieronder. 

Echt 
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• Vanuit  de Luchthaven van Düsseldorf: maak gebruik van de snelweg A44 in de 
richting Mönchengladbach / Roermond. Verander naar de snelweg A52 richting 
Roermond bij het kruispunt in Neersen. In Nederland gebruik je de eerste kruising om 
naar de snelweg A73 te gaan. Verlaat deze snelweg bij afslag 22 en volg de borden 
Echt 0-2000. Zie ook figuur 2 hieronder 

• Vanuit het zuiden  (b.v. Keulen) maak gebruik van de snelweg A4 richting Aken. 
Verander naar de A76 in de richting van Antwerpen. Op het knooppunt naar de A2 
volg de borden naar A2 richting Eindhoven. Verlaat de snelweg bij afslag 44 en volg de 
borden Echt 0-2000. Zie ook figuur 2 hieronder. 

• Vanuit het westen (b.v. Brussel) maak gebruik van de E314 in de richting van 
Duitsland. Op het knooppunt naar de A2 volg de borden A2 richting Eindhoven. 
Verlaat de snelweg bij afslag 44 en volg de borden Echt 0-2000. Zie ook figuur 2 
hieronder. 

• Wanneer u de snelweg hebt verlaten volgt u de borden Echt 0-2000. U passeert een 
spoorwegovergang en komt bij een verkeerslicht. Sla rechtsaf in de richting 
industriezone De Berk en dan passeer je nog eens een spoorwegovergang. Bij de 
eerste kruising gaat u rechtsaf, dit is de Voltaweg. Ons gebouw is dicht bij het einde 
van de straat aan de rechterkant, tegenover het benzinestation. 

• Parking:  Parkeerplaatsen voor bezoekers zijn aangeduid aan de voorkant van het 
gebouw. Meer plaatsen zijn beschikbaar aan de rechterkant in de buurt van het 
laadplatform voor trucks. 

 
Figure 2 

Tyco 

Junction 44 

Junction 22 
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Aanbevolen accommodaties 
Wij doen geen boekingen of hotelreserveringen. Echter, hier zijn enkele aanbevolen hotels in de 
buurt van het opleidingscentrum. Vraag naar onze Tyco korting. 
 
Theatre hotel de Oranjerie (ca. 12 km from Echt). 
Adres: Theaterhotel de Oranjerie 
Kloosterwandplein 12 -16 
6041 JA Roermond (NL) 
Tel:  0031 475 39 14 91  
Fax: 0031 475  31 71 88  
Email:   oranjerie@valk.com  
WEB: www.oranjerieroermond.nl 
 

 

  

Figure 3 

Leave the moterway on junction 22 and folow the figure 2 (up) 

mailto:oranjerie@valk.com
http://www.oranjerieroermond.nl/
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Boshotel Vlodrop (ca. 21 km from Echt) 

Adres: Boshotel Vlodrop, Boslaan 1 

6063 NN Vlodrop (NL) 

Tel: 0031 475 53 49 59 Fax: 0031 475 53 45 80 

Email:  info@boshotel.nl  WEB:  www.daelenbroeck.nl  

 
 

Hotel De Oolderhofjes (ca. 10 km from Echt) 
Adres: Broekstraat 35 
6049 CJ Herten-Roermond (NL) 
Tel:  0031 475 333 693 
Fax: 0031 475 311 102 
Email:  info@oolderhof.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Follow direction A73 Maastricht, leave the motorway at junction 22 
(figure 2 up) 

Figure 4 

Leave the moterway on junction 22 and folow the figure 2 (up) 

Figure 5 

mailto:info@boshotel.nl
http://www.daelenbroeck.nl/
mailto:info@oolderhof.nl
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Hotel Van Eyck Maaseik (ca. 10 km from Echt) 
Adres: Markt 48 
3680 Maaseik  (BE) 
Tel:  0032 8986 3700 
Fax: 0032 8986 3701 
Email:  info@hotel-vaneyck.be  
WEB: www.hotel-vaneyck.be 
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Figure 7 

mailto:info@hotel-vaneyck.be
http://www.hotel-vaneyck.be/

