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Van de luchthaven

Brussels Airport (Zaventem)
De luchthaven ligt op 20 km van onze kantoren.
— Taxi – de reis duurt ongeveer 30 minuten.
— Trein – treinen vertrekken van de terminal naar 

Brussel om de 30 minuten. Van "Brussel-Noord" 
kunt u een trein nemen naar het station 
"Bosvoorde/Boitsfort”. De rit duurt ongeveer 50 
minuten.

Met de trein

— Station van Watermaal-Bosvoorde
— Bij het verlaten van het station, de weg oversteken
— Het kantoor bevindt zich recht tegenover u
— Het onthaal bevindt zich op de derde verdieping

Met de wagen
De parkings bevinden zich op verdieping -2. Het onthaal 
bevindt zich op de derde verdieping.

Vanuit het noorden / oosten / zuiden
— Op de Ring, neem de afrit E411 ", Luxemburg, Namen, Brussel” en 

volg "E411 Brussel” 
— Neem de 1ste afrit naar de Waversesteenweg
— Aan het 3de kruispunt, sla linksaf naar de Vorstlaan 
— Aan de rotonde, blijf de weg rechtdoor volgen naar de 

Terhulpsesteenweg
— Onze kantoren bevinden zich aan het 2de kruispunt aan uw rechterkant

Vanuit het westen
— Neem de E40 richting Brussel
— Aan de basiliek, neem de tunnels richting "Centrum / Centrum”
— Na de afrit “Louiza/Louise”, sla rechtsaf, richting

“Terkamerenbos/Bois de la Cambre”
— Verlaat het centrum, en volg de Louizalaan
— Aan het einde van de Louizalaan, blijf op de hoofdweg die links draait
— Bij de stoplichten, blijf rechtdoor rijden langs de Emile De Motlaan en 

vervolgens de F. Rooseveltlaan tot aan de Terhulpsesteenweg en blijf 
deze volgen

— Aan het 4de stoplicht, sla linksaf: onze kantoren bevinden zich recht 
voor u

Wegbeschrijving
Kantoor in Brussel
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