Routebeschrijving

Tilburg

In dit document staat beschreven hoe je, vanuit
verschillende richtingen, ons pand in Tilburg
bereikt. We heten nu Xerox, we waren voorheen
bekend als Unamic/HCN. Je kan op borden of
bewegwijzering onze oude naam of ons oude logo
tegenkomen.
Vanuit de richting ’s-Hertogenbosch
Je volgt de N65 tot de afslag Hilvarenbeek/Tilburg/Beekse Bergen. Onderaan de afrit rij je
richting Tilburg. Je blijft rechtdoor rijden en passeert verschillende verkeerslichten. Bij het bord
Centrum gaat je (voor het spoorviaduct) linksaf. Deze weg blijft je volgen. Na het passeren
van het NS-station, volg je de borden Knegtel Garage (Gasthuisring 60). Hier kan je (betaald)
parkeren. Loop vanuit de Knegtel Garage langs de bussen naar het NS-station. Steek hier de
straat over en loop de Langestraat in. Dit is de straat tussen het pand van Meeus (naast ING)
en restaurant Jade. De ingang van Xerox vind je na ongeveer 80 meter aan de rechterkant.
Melden via de intercom bij deurbel 1ste etage (Vodafone). Vervolgens door garage en na
ongeveer 50 meter vindt je opnieuw intercom waar je je kan melden. Vervolgens gang volgen
en aan rechterhand vind je lift. Vodafone zit op 1ste etage. Bij binnenkomst in zaal svp aan
rechterkant melden.

Contact Informatie
Tilburg
Stationsstraat 20
5038 ED
036 545 900 0

Vanuit de richting Eindhoven
Je volgt de A58 richting Tilburg/ Breda tot de afslag Hilvarenbeek/Tilburg/ Beekse Bergen. Onderaan de afrit rij je richting Tilburg. Je blijft
rechtdoor rijden en passeert verschillende verkeerslichten. Bij het bord Centrum ga je (voor het spoorviaduct) linksaf. Deze weg blijf je volgen.
Na het passeren van het NS-station, volg je de borden Knegtel Garage (Gasthuisring 60). Hier kan je (betaald) parkeren. Loop vanuit de
Knegtel Garage langs de bussen naar het NS-station. Steek hier de straat over en loop de Langestraat in. Dit is de straat tussen het pand van
Meeus (naast ING) en restaurant Jade. De ingang van Xerox vind je na ongeveer 80 meter aan de rechterkant. Melden via de intercom bij
deurbel 1ste etage (Vodafone). Vervolgens door garage en na ongeveer 50 meter vindt je opnieuw intercom waar je je kan melden. Vervolgens
gang volgen en aan rechterhand vind je lift. Vodafone zit op 1ste etage. Bij binnenkomst in zaal svp aan rechterkant melden.

Vanuit de richting Breda
Je volgt de A58 richting Hilvarenbeek/Tilburg-Oost/Eindhoven tot de afslag Hilvarenbeek/Tilburg-Oost/Beekse Bergen. Onderaan de afrit
rij je richting Tilburg. Je blijft rechtdoor rijden en passeert verschillende verkeerslichten. Bij het bord Centrum ga je (voor het spoorviaduct)
linksaf. Deze weg blijf je volgen. Na het passeren van het NS-station, volg je de borden Knegtel Garage (Gasthuisring 60). Hier kan je (betaald)
parkeren. Loop vanuit de Knegtel Garage langs de bussen naar het NS-station. Steek hier de straat over en loop de Langestraat in. Dit is de
straat tussen het pand van Meeus (naast ING) en restaurant Jade. De ingang van Xerox vind je na ongeveer 80 meter aan de rechterkant.
Melden via de intercom bij deurbel 1ste etage (Vodafone). Vervolgens door garage en na ongeveer 50 meter vindt je opnieuw intercom
waar je je kan melden. Vervolgens gang volgen en aan rechterhand vind je lift. Vodafone zit op 1ste etage. Bij binnenkomst in zaal svp aan
rechterkant melden.
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Vanuit de richting Waalwijk
Je volgt de N261 richting Tilburg. Bij de stoplichten ga je rechtdoor. Bij de rotonde ga je rechtdoor de Ringbaan-West op. Bij het bord Centrum
ga je linksaf de Hart van Brabantlaan op. Volg de borden Knegtel Garage (Gasthuisring 60). Hier kan je (betaald) parkeren. Loop vanuit de
Knegtel Garage langs de bussen naar het NS-station. Steek hier de straat over en loop de Langestraat in. Dit is de straat tussen het pand van
Meeus (naast ING) en restaurant Jade. De ingang van Xerox vind je na ongeveer 80 meter aan de rechterkant. Melden via de intercom bij
deurbel 1ste etage (Vodafone). Vervolgens door garage en na ongeveer 50 meter vindt je opnieuw intercom waar je je kan melden. Vervolgens
gang volgen en aan rechterhand vind je lift. Vodafone zit op 1ste etage. Bij binnenkomst in zaal svp aan rechterkant melden.

Met het openbaar vervoer
Vanaf het Centraal Station kun je Xerox te voet bereiken. Je dient de Spoorlaan over te steken. Wanneer je de Spoorlaan bent overgestoken
ga je naar links, en vervolgens neem je de eerste afslag rechts, de Langestraat in, dit is de straat tussen het pand van Meeus (naast ING) en
restaurant Jade.Loop vanuit de Knegtel Garage langs de bussen naar het NS-station. Steek hier de straat over en loop de Langestraat in. Dit is
de straat tussen het pand van Meeus (naast ING) en restaurant Jade. De ingang van Xerox vind je na ongeveer 80 meter aan de rechterkant.
Melden via de intercom bij deurbel 1ste etage (Vodafone). Vervolgens door garage en na ongeveer 50 meter vindt je opnieuw intercom
waar je je kan melden. Vervolgens gang volgen en aan rechterhand vind je lift. Vodafone zit op 1ste etage. Bij binnenkomst in zaal svp aan
rechterkant melden.

Meer informatie over de locatie Tilburg?

www.callcenter-job-tilburg.nl

