Routebeschrijving hoofdkantoor Solvid Ondernemen:
Autoroute naar Parking Spoorzone P2
Vanuit richting Waalwijk (via de N261)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ga bij Waalwijk de N261 op richting Tilburg.
Blijf de weg volgen en ga verder op de Midden-Brabantweg.
Neem de tweede rotonde naar Ringbaan West.
Blijf rechtdoor rijden en neem bij de vierde stoplichten de afslag linksaf, naar de Hart van
Brabantlaan.
Vanaf de Hart van Brabantlaan. Sla linksaf bij het vierde stoplicht om de Gasthuisring op te
rijden. U rijdt nu langs parkeergarage de Knegtel.
Ga vervolgens bij de kruising naar rechts. Dit is de Burgemeester Brokxlaan.
Rijd Burgemeester Brokxlaan af langs station Tilburg en LocHal.
Rij ca. 550m door totdat je aan de rechterzijde een parkeerplaats ziet (Parking Spoorzone
P2).
Sla hier rechtsaf voor Parking Spoorzone P2.
Met de parkeercode kan de parkeerplaats binnen worden getreden. Recht voor u is Gebouw
88 te vinden. Vervolgens loopt u Gebouw 88 binnen.

Aanbellen kantoor Solvid Ondernemen
•
•
•
•
•
•

Loop Gebouw 88 binnen voor het kantoor van Solvid Ondernemen.
Aan de rechterzijde loop je langs een kantoor naar een deur toe.
Open de deur om de trap op te gaan.
Na de eerste trap ga je na de deur weer linksaf om de volgende trap naar boven te nemen.
Achter deze deur is aan de rechterzijde nog een deur te vinden met een bel.
Hier aanbellen om bij het kantoor van Solvid Ondernemen te komen.

Alternatief: pak de lift naar de 2e verdieping. Aan de rechterzijde is het kantoor te vinden. Bel dan
aan bij Solvid Ondernemen.

Vanuit richting Breda (via de A58)
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Neem op de A58 afslag Tilburg – Centrum West (nr. 11). Je bevindt je nu op de RingbaanWest. Let op dit is en korte uitvoegstrook/bocht.
Sla bij de stoplichten rechtsaf de ringbaan van Tilburg op.
Houd na het eerste stoplicht links aan om op Ringbaan-West te komen.
Blijf Ringbaan-West volgen tot de grote kruising met daaraan een hoge flat met divers
gekleurde verticale blokken. Let op bij deze kruising bevindt zich tevens een Flitsroodlichtcamera. Je bevindt je nu op de Hart van Brabantlaan.
Vanaf de Hart van Brabantlaan. Sla linksaf bij het vierde stoplicht om de Gasthuisring op te
rijden. U rijdt nu langs parkeergarage de Knegtel.
Ga vervolgens bij de kruising naar rechts. Dit is de Burgemeester Brokxlaan.
Rijd Burgemeester Brokxlaan af langs station Tilburg en LocHal.
Rij ca. 550m door totdat je aan de rechterzijde een parkeerplaats ziet (Parking Spoorzone
P2).
Sla hier rechtsaf voor Parking Spoorzone P2.
Met de parkeercode kan de parkeerplaats binnen worden getreden. Recht voor u is Gebouw
88 te vinden. Vervolgens loopt u Gebouw 88 binnen.

Aanbellen kantoor Solvid Ondernemen
•
•
•
•
•
•

Loop Gebouw 88 binnen voor het kantoor van Solvid Ondernemen.
Aan de rechterzijde loop je langs een kantoor naar een deur toe.
Open de deur om de trap op te gaan.
Na de eerste trap ga je na de deur weer linksaf om de volgende trap naar boven te nemen.
Achter deze deur is aan de rechterzijde nog een deur te vinden met een bel.
Hier aanbellen om bij het kantoor van Solvid Ondernemen te komen.

Alternatief: pak de lift naar de 2e verdieping. Aan de rechterzijde is het kantoor te vinden. Bel dan
aan bij Solvid Ondernemen.

Vanuit richting Eindhoven (via de A58) of ’s-Hertogenbosch (via de A65)
•
•
•
•
•
•
•

Neem op de A58 afslag Hilvarenbeek/Tilburg (nr. 10).
Ga aan de voet van de afslag bij de verkeerslichten rechtsaf richting Tilburg (Ringbaan Oost).
Sla bij de zesde stoplichten linksaf de Spoorlaan op (Bij de invoegstrook ziet u aan de
rechterkant een kerk).
Rijd op de Spoorlaan en sla na 850 m, bij het derde stoplicht rechtsaf naar het NS-plein.
Sla 240 m linksaf naar Burgemeester Brokxlaan.
Hier links voorsorteren om de eerste links te pakken naar Parking Spoorzone P2. Volgens de
navigatie moet er omgereden worden maar dat is niet nodig.
Met de parkeercode kan de parkeerplaats binnen worden getreden. Recht voor u is Gebouw
88 te vinden. Vervolgens loopt u Gebouw 88 binnen.

Aanbellen kantoor Solvid Ondernemen
•
•
•
•
•
•

Loop Gebouw 88 binnen voor het kantoor van Solvid Ondernemen.
Aan de rechterzijde loop je langs een kantoor naar een deur toe.
Open de deur om de trap op te gaan.
Na de eerste trap ga je na de deur weer linksaf om de volgende trap naar boven te nemen.
Achter deze deur is aan de rechterzijde nog een deur te vinden met een bel.
Hier aanbellen om bij het kantoor van Solvid Ondernemen te komen.

Alternatief: pak de lift naar de 2e verdieping. Aan de rechterzijde is het kantoor te vinden. Bel dan
aan bij Solvid Ondernemen.

Openbaar vervoer (bus):
Vanaf Busstation Tilburg is de loopafstand 10 minuten.
•
•
•
•

Vanuit de bushalte rechtdoor langs het station lopen op de Spoorlaan.
Na 350 m linksaf slaan en dan door de Willem II passage lopen.
Loop rechtdoor langs RAW en sla na 15 m rechtsaf, langs verschillende cafés. Dit straatje
loopt door naar een steegje.
Na dit stuk is Gebouw 88 aan de rechterzijde te vinden naast de fietsrekken.

Aanbellen kantoor Solvid Ondernemen
•
•
•
•
•
•

Loop Gebouw 88 binnen voor het kantoor van Solvid Ondernemen.
Aan de rechterzijde loop je langs een kantoor naar een deur toe.
Open de deur om de trap op te gaan.
Na de eerste trap ga je na de deur weer linksaf om de volgende trap naar boven te nemen.
Achter deze deur is aan de rechterzijde nog een deur te vinden met een bel.
Hier aanbellen om bij het kantoor van Solvid Ondernemen te komen.

Alternatief: pak de lift naar de 2e verdieping. Aan de rechterzijde is het kantoor te vinden. Bel dan
aan bij Solvid Ondernemen.
Openbaar vervoer (trein):
Vanaf Centraal Station Tilburg is de loopafstand 7 minuten.
•
•
•
•

Sla rechtsaf vanuit de treinpoortjes en loop het trapje op.
Loop langs LocHal en sla voor restaurant RAW linksaf.
Vervolgens een stukje lopen en de eerste rechtsaf slaan langs verschillende cafés om daarna
door een steegje te lopen.
Na dit stukje is Gebouw 88 aan de rechterzijde te vinden naast de fietsrekken.

Aanbellen kantoor Solvid Ondernemen
•
•
•
•
•
•

Loop Gebouw 88 binnen voor het kantoor van Solvid Ondernemen.
Aan de rechterzijde loop je langs een kantoor naar een deur toe.
Open de deur om de trap op te gaan.
Na de eerste trap ga je na de deur weer linksaf om de volgende trap naar boven te nemen.
Achter deze deur is aan de rechterzijde nog een deur te vinden met een bel.
Hier aanbellen om bij het kantoor van Solvid Ondernemen te komen.

Alternatief: pak de lift naar de 2e verdieping. Aan de rechterzijde is het kantoor te vinden. Bel dan
aan bij Solvid Ondernemen.

