Routebeschrijving Eindhoven / Tilburg via A58 / A27
Indien u beschikt over een navigatiesysteem raden wij u aan als
bestemming Bouwlingplein 30 in Oosterhout op te geven.
Dit is het adres van onze parkeergarage

Parking.



Houd op de A58 de richting Breda aan. Bij hectometerpaal 55,2 (Knooppunt
St. Annabosch) de afrit Utrecht / Breda (richting A27) nemen.



Neem bij hectometerpaal 10,6 afrit 17 (Oosterhout-Zuid). Sla onderaan de afrit
linksaf (onder het viaduct van de A27 door). Direct na het viaduct is een
verkeerslicht. Hier rechtdoor rijden.



Na 150 meter bij het kruispunt (u ziet rechtsvoor Garage Emerpark) rechtdoor. Bij
het volgende verkeerslicht rechtdoor. Vervolgens bij de verkeerslichten op het
kruispunt rechtsaf slaan, de Burgemeester Holtroplaan in.



Over het viaduct (Wilhelminakanaal) bij de verkeerslichten rechtdoor, de Slotlaan
in. Bij de volgende verkeerslichten linksaf slaan, de Ridderstraat in.



Bij de verkeerslichten op het kruispunt van de Ridderstraat en de Bouwlingstraat
rechtsaf slaan, de Bouwlingstraat in.



De ingang van onze parkeergarage
Parking bevindt zich na circa
150 meter aan de rechterzijde, tussen ons kantoorpand en appartementencomplex
“De Regentes”.



U kunt bij de inrit op de informatieknop drukken, waarna onze receptioniste de
slagboom voor u zal openen.

Vanuit Amsterdam / Utrecht
/ Gorinchem (A27)
Vanuit ’s-Hertogenbosch
(A59 / A27)

Vanuit Rotterdam /
Bergen op Zoom /
Antwerpen
(A16 / A59)

Vanuit Breda / Teteringen
Vanuit Dongen

Gebruik

Vanuit Breda / Eindhoven /
Tilburg (A27 / A58)
Vanuit Rijen en Dorst

Parking

U kunt gratis gebruikmaken van onze parkeerfaciliteiten in de
Parking
achter ons kantoorgebouw. Bij de in- en uitrit kunt u op de informatieknop
drukken, waarna onze receptioniste de slagboom zal openen.
Ook kunt u met behulp van uw bankpas toegang krijgen tot de parkeergarage.
Na uw bezoek ontvangt u van onze receptioniste een kortingskaartje om gratis
met uw bankpas uit te rijden. Mochten zich problemen voordoen bij het in- of
uitrijden van de garage dan kunt u te allen tijde hulp vragen via de intercom.
Mindervaliden kunnen gratis parkeren op de aangeduide parkeerplaats
aan de voorzijde van het Forvm Financieel Centrum (Bouwlingplein).

