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Vanuit Amsterdam/Utrecht 

 

Vanaf de A2 richting ’s-Hertogenbosch neemt u de A65 richting Tilburg/Vught. Vervolgens neemt u de 

afslag Vught-Centrum (afrit 1). Aan het einde van de afrit gaat u bij de verkeerslichten linksaf richting 

’s-Hertogenbosch. Bij de volgende verkeerslichten gaat u naar links richting ’s-Hertogenbosch-

Centrum. Op de rotonde neemt u de eerste afslag rechts. Ons kantoor is gelegen aan de linkerkant 

van de Vughterweg. Vóór het eerstvolgende kruispunt kunt u linksaf het parkeerterrein op.  

 

Vanuit Nijmegen 

 

Vanaf de A59 volgt u de A2 richting Eindhoven/Tilburg. Neem de A65 richting Tilburg/Vught. Neem 

afslag Vught-Centrum (afrit 1). Aan het einde van de afrit gaat u bij de verkeerslichten linksaf richting 

’s-Hertogenbosch. Bij de volgende verkeerslichten gaat u naar links richting ’s-Hertogenbosch-

Centrum. Op de rotonde neemt u de eerste afslag rechts. Ons kantoor is gelegen aan de linkerkant 

van de Vughterweg. Vóór het eerstvolgende kruispunt kunt u linksaf het parkeerterrein op. 

 

Vanuit Tilburg 

 

Vanaf de N65 neemt u de afslag ’s-Hertogenbosch-Centrum/Eindhoven. Einde afslag bij de 

verkeerslichten rechts richting ’s-Hertogenbosch. Bij de verkeerslichten rechtdoor. Bij de volgende 

verkeerslichten gaat u naar links richting ’s-Hertogenbosch-Centrum. Op de rotonde neemt u de 

eerste afslag rechts. Ons kantoor is gelegen aan de linkerkant van de Vughterweg. Vóór het 

eerstvolgende kruispunt kunt u linksaf het parkeerterrein op. 

 

Vanuit Rotterdam/Breda 

 

Vanaf A58 richting Eindhoven/Tilburg vervolgens N65 richting ’s-Hertogenbosch, neemt u afslag Ring 

’s-Hertogenbosch-West (afslag 23).  Volg de borden ’s-Hertogenbosch-Centrum. Op de rotonde 

neemt u de eerste afslag rechts. Ons kantoor is gelegen aan de linkerkant van de Vughterweg. Vóór 

het eerstvolgende kruispunt kunt u linksaf het parkeerterrein op. 

 

Vanuit Eindhoven 

 

Vanaf de A2 neemt u de afslag Ring ’s-Hertogenbosch-West (afrit 23). Bij de eerste twee 

verkeerslichten gaat u rechtdoor. Bij de volgende verkeerslichten gaat u naar links richting ’s-

Hertogenbosch-Centrum. Op de rotonde neemt u de eerste afslag rechts. Ons kantoor is gelegen aan 

de linkerkant van de Vughterweg. Vóór het eerstvolgende kruispunt kunt u linksaf het parkeerterrein 

op. 


