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Van de luchthaven

Luchthaven Antwerpen (Deurne)
De luchthaven ligt op slechts 4km van onze kantoren 
— Bus – bus 53 stopt voor het terminal gebouw en 

brengt u naar Berchem station. Onze kantoren zijn 
bereikbaar te voet (20 min. stappen) of met een taxi.

— Taxi – de reis duurt ongeveer 10 minuten.

Brussels Airport (Zaventem)
— Bus – er vertrekken bussen buiten de terminal naar 

Antwerpen. De reis duurt ongeveer 1 uur.
— Taxi – de reis duurt ongeveer 30 minuten.
— Trein – het station bevindt zich onder de terminal. Er 

vertrekken meermaals per uur treinen naar Berchem 
station. Vanaf daar kunt u onze kantoren bereiken 
via taxi of te voet. U kunt ook een trein nemen naar 
het treinstation van Antwerpen en van daaruit een 
bus of een tram nemen naar onze kantoren. 

Met de trein

Meerdere treinen stoppen aan het station van 
Antwerpen of Berchem
— Vanuit het station Berchem, kunt u onze kantoren 

bereiken via taxi of te voet.
— Vanuit het station Antwerpen, kunt u een bus of 

een tram nemen naar onze kantoren.

Met de wagen

Vanuit Brussel
— Volg de E19 tot de afrit “Antwerpen-Centrum-

Berchem” 
— Blijf de Generaal Lemanstraat rechtdoor volgen. 

Aan de linkerkant van de straat vindt u het CMS 
kantoor.

Vanuit Nederland
— Neem de E19 richting Antwerpen en blijf die volgen 

tot afrit 4, “Berchem- Lier-Mortsel”. 
— Sla rechtsaf richting “Grote Steenweg” en dan 

linksaf aan de stoplichten en volg 
“Binnensingel/R10”.

— Houd rechts aan en sla aan de stoplichten rechtsaf 
naar Generaal Lemanstraat. Het kantoor bevindt 
zich aan de linkerkant van de straat, nummer 55.

Wegbeschrijving
Kantoor in Antwerpen
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