
Achmea Facilitair Bedrijf Tilburg | (06) 19 26 51 251

Routebeschrijving openbaar en eigen vervoer naar:

ACHMEA TILBURG
Spoorlaan 298
5017 JZ Tilburg
Telefoon: (06) 19 26 51 25

Bent u als externe bezoeker aangemeld en komt u met de auto?
Parkeer dan in de gemeentelijke parkeergarage 013-Tivoli,
tussen de Rabobank en het Interpoliskantoor.

Klik hier voor de locatie en routeplanner via Google maps

Routebeschrijving openbaar vervoer
Het Centraal Station en bushalte liggen aan de Spoorlaan op ± 10 minuten loopafstand van het Achmeakantoor. Vanaf het
Centraal Station kunt u ook met de bus naar het Interpoliskantoor, de bushalte bevindt zich direct voor het kantoor.

Voor actuele vertrek- en aankomsttijden raadpleeg www.9292.nl

Klik op de afbeelding voor weergave van de locatie in Google Maps

https://www.google.nl/maps/dir/Spoorlaan+298,+5017+JZ+Tilburg/@51.5593304,5.0942351,570m/data=!3m1!1e3!4m13!1m4!3m3!1s0x47c6bfcc5733a0fd:0x7ab72290a2a50591!2sSpoorlaan+298,+5017+JZ+Tilburg!3b1!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47c6bfcc5733a0fd:0x7ab72290a2a50591!2m2!1d5.0942351!2d51.5593304?hl=nl
http://9292.nl/#
https://www.google.nl/maps/place/Spoorlaan+298,+5017+JZ+Tilburg/@51.5593304,5.0942351,570m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x47c6bfcc5733a0fd:0x7ab72290a2a50591!6m1!1e1?hl=nl


Routebeschrijving eigen vervoer

Vanuit richting Den Bosch
• Op A58 bij afslag 10 (Tilburg/ Hilvarenbeek) rechts af richting centrum (Ringbaan Oost).
• Na ongeveer 1 km, voor het spoorwegviaduct, links af richting centrum / Centraal Station (Spoorlaan).
• Na ongeveer 700 meter bevindt zich links het Interpoliskantoor.

Vanuit richting Waalwijk
• A261 richting Tilburg. Bij binnenkomst Tilburg rechtdoor, viaduct over.
• Bij de rotonde rechtdoor, 2e afslag (Ringbaan West) volgen.
• Na ongeveer 1 km, ter hoogte van woontoren Westpoint, links af (Hart van Brabantlaan).
• Weg volgen, gaat over in Spoorlaan. Na ongeveer 2 km bevindt zich rechts het Interpoliskantoor.

Vanuit richting Dongen
• Vanuit Dongen de Burgemeester Letschertweg volgen tot de N261 Waalwijk/Tilburg. Neem de afslag Tilburg.
• Bij binnenkomst Tilburg rechtdoor, viaduct over.

Bij de rotonde rechtdoor, 2e afslag (Ringbaan West) volgen.
• Na ongeveer 1km, ter hoogte van woontoren Westpoint, links af (Hart van Brabantlaan).
• Weg volgen, gaat over in Spoorlaan. Na ongeveer 2 km bevindt zich rechts het Interpoliskantoor.

Vanuit richting Utrecht/Breda (A27 richting Tilburg)
• Vanaf A58 afslag 11 (Tilburg West) rechts af richting centrum (Ringbaan West). Weg volgen.
• Na ongeveer 1,5 km, ter hoogte van woontoren Westpoint, rechts af (Hart van Brabantlaan).
• Weg volgen, gaat over in Spoorlaan. Na ongeveer 2 km bevindt zich rechts het Interpoliskantoor.
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