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Hoe bereikt u ons kantoor? 

 
Met de auto vanuit de richting Breda: 
• Volg de A58 richting Tilburg. 
• Neem afrit 11 (Goirle) en gaat rechtsaf richting Tilburg (Blaakweg). 
• Sla na 2km rechtsaf de Hart van Brabantlaan in, het Regus centre ligt aan uw rechterhand. 

 
Met de auto vanuit de richting ’s-Hertogenbosch: 
• Volg A65/N65 richting Vught/Tilburg. 
• Na 20km richting A58 (Breda) neemt u afslag 11 (Goirle) en gaat u linksaf richting Tilburg (Blaakweg). 
• Na 2km slaat u rechtsaf de Hart van Brabantlaan in, het Regus centre ligt aan uw rechterhand. 

 
Met de auto vanuit de richting Eindhoven: 
• Volg A58 richting Tilburg/Breda. 
• Na 30km richting A58 (Breda) neemt u afslag 11 (Goirle) en gaat u linksaf richting Tilburg (Blaakweg). 
• Na 2km slaat u rechtsaf de Hart van Brabantlaan in, het Regus centre ligt aan uw rechterhand. 

 
Per Openbaar Vervoer: 
• Vanaf treinstation Tilburg, neem de uitgang richting stadscentrum en sla rechtsaf. 
• Na 400 meter ziet u het centre aan uw linkerhand, in het pand van Uitgeverij Zwijsen. De ingang tot de receptie bevindt zich op de hoek van de Acaciastraat en Hart van Brabantlaan.  
• De bushalte is ook richting het stadscentrum. 

 
Parkeren: 
De parkeergelegenheid van Regus Tilburg bevindt zich in de St. Ceciliastraat, in een zijstraat van de Hart van Brabantlaan. Aan de rechterzijde van dit formulier vindt u een afbeelding van de
ingang van de parkeergarage. Daar aangekomen kunt u bij #12 aanbellen (door op 12 + bel teken te drukken) en de borden naar ´Kantorencomplex Het Laken´ volgen. Parkeren kan uitsluitend
op de daarvoor bestemde vlakken van Regus. In de garage loopt u naar het zwarte bord waar THE LOBBY op staat. Bij de glazen deur belt u nogmaals aan bij #12 en dan kunt u zich melden
bij de Regus receptie op de begane grond. 


