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Tiberghien Brussel 
Tour & Taxis 
Havenlaan 86C B.419 
BE-1000 Brussel 
T +32 2 773 40 00 
F +32 2 773 40 55 
info@tiberghien.com 
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Vanuit Antwerpen 
• Neem de E19 richting Brussel.
• Neem de uitrit richting Gent/Oostende (u bent nu op de

R0).
• Neem de uitrit A12 en volg de richting Brussel -

Strombeek Bever.
• Op de A12, houd u rechts en komt u zo op de “Avenue du

Parc Royal” (richting Laken).
• U rijdt voorbij het Koninklijk Paleis (links) en de kerk

van Laken (rechts).
• Net voorbij de kerk van Laken rijdt u onder de spoorweg 

door tot aan de eerste verkeerslichten.
• Aan deze verkeerslichten, draait u rechts op de Avenue 

Claessens.
• Na ongeveer 200 m, volgt u de straat naar links (u bent 

nu op de Havenlaan).
• Ter hoogte van nummer 88 / Anna Bochdreef rijdt u de 

site op. Achter het gele gebouw (Vlaamse overheid) 
bevindt zich de ingang van de parking op niveau -2. Er 
bevinden zich ook parkeerplaatsen op niveau -1.

• Bij het binnenrijden van de parking neemt u links aan de 
slagboom een ticket. Dit ticket dient u mee naar ons 
kantoor te nemen. 

• U volgt de pijlen “visitors” en bij aankomst in het gebouw, 
meldt u zich aan bij de receptie van Tour & Taxis
(Koninklijk Pakhuis), gelegen op het gelijkvloers.

• U ontvangt een QR-code die u toegang verleent tot de lift 
(South) naar de 4e verdieping, waar onze kantoren zich 
bevinden.

• Voor of na de vergadering vraagt u aan onze receptioniste 
om het parkeerticket te valideren, zodat u de parking 
gratis kan verlaten.

Vanuit Gent of Bergen, 
Charleroi, Parijs (Fr) 

• Neem de E40 tot het einde (richting Brussel centrum /
Koekelberg).

• Rij rechtdoor op de Karel V laan tot de Basiliek van 
Koekelberg.

• Neem de tunnel rechtdoor in de richting van Brussel 
Centrum.

• In de tunnel, neemt u de uitrit Sainctelette en draait u 
linksaf aan de verkeerslichten.

• U ziet de Havenlaan recht voor u.
• U rijdt voorbij de KBC gebouwen en ziet, aan het 

volgende verkeerslicht de gebouwen van Tour & Taxis 
voor u.

• Ter hoogte van nummer 88 / Anna Bochdreef rijdt u de 
site op. Achter het gele gebouw (Vlaamse overheid) 
bevindt zich de ingang van de parking op niveau -2. Er 
bevinden zich ook parkeerplaatsen op niveau -1.

• Bij het binnenrijden van de parking neemt u links aan 
de slagboom een ticket. Dit ticket dient u mee naar ons 
kantoor te nemen.

• U volgt de pijlen “visitors” en bij aankomst in het 
gebouw, meldt u zich aan bij de receptie van Tour & 
Taxis (Koninklijk Pakhuis), gelegen op het gelijkvloers.

• U ontvangt een QR-code die u toegang verleent tot de lift
(South) naar de 4e verdieping, waar onze kantoren zich
bevinden.

• Voor of na de vergadering vraagt u aan onze receptioniste
om het parkeerticket te valideren, zodat u de parking
gratis kan verlaten.

Vanuit Luik of Duitsland 
• Neem de E40 richting Brussel.
• Volg de richting “Brussel-Meiser” en neem de tunnel.
• Rij rechtdoor aan de verkeerslichten en volg de baan

(Lambermont) tot aan de “Pont Van Praet”.
• Steek de brug over, draai linksaf en volg het kanaal.
• Ga rechtdoor aan de volgende verkeerslichten

(Havenlaan).
• Ter hoogte van nummer 88 / Anna Bochdreef rijdt u de 

site op. Achter het gele gebouw (Vlaamse overheid) 
bevindt zich de ingang van de parking op niveau -2. Er 
bevinden zich ook parkeerplaatsen op niveau -1.

• Bij het binnenrijden van de parking neemt u links aan de 
slagboom een ticket. Dit ticket dient u mee naar ons 
kantoor te nemen.

• U volgt de pijlen “visitors” en bij aankomst in het gebouw, 
meldt u zich aan bij de receptie van Tour & Taxis 
(Koninklijk Pakhuis), gelegen op het gelijkvloers.

• U ontvangt een QR-code die u toegang verleent tot de lift 
(South) naar de 4e verdieping, waar onze kantoren zich 
bevinden.

• Voor of na de vergadering vraagt u aan onze receptioniste 
om het parkeerticket te valideren, zodat u de parking 
gratis kan verlaten.

Vanuit Luxemburg 
• Neem de E411 naar Brussel.
• Volg de richting “Brussel-Meiser” en neem de tunnel.
• Rij rechtdoor aan de verkeerslichten en volg de baan

(Lambermont) tot aan de “Pont Van Praet”.
• Steek de brug over, draai links af en volg het kanaal.
• Ga rechtdoor aan de volgende verkeerslichten

(Havenlaan).
• Ter hoogte van nummer 88 / Anna Bochdreef rijdt u de 

site op. Achter het gele gebouw (Vlaamse overheid) 
bevindt zich de ingang van de parking op niveau -2. Er 
bevinden zich ook parkeerplaatsen op niveau -1.

• Bij het binnenrijden van de parking neemt u links aan de 
slagboom een ticket. Dit ticket dient u mee naar ons 
kantoor te nemen.

• U volgt de pijlen “visitors” en bij aankomst in het gebouw, 
meldt u zich aan bij de receptie van Tour & Taxis
(Koninklijk Pakhuis), gelegen op het gelijkvloers.

• U ontvangt een QR-code die u toegang verleent tot de lift 
(South) naar de 4e verdieping, waar onze kantoren zich 
bevinden.

• Voor of na de vergadering vraagt u aan onze receptioniste 
om het parkeerticket te valideren, zodat u de parking 
gratis kan verlaten.
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Van Parijs (Fr) 
• Neem de A1-E15-E19 / Autoroute du Nord.
• Neem, bij het bord St Quentin / Reims, de A2-E19.
• Neem, bij het bord Hautrage / Pommeroeul, de A7-E19 voor 

78 km.
• Volg nu de R0 - E19.
• Volg bij uitrit 17 Brussel / Bruxelles / Industrie Anderlecht 

de B202 en N266.
• Neem aan het rondpunt de rue de la Petite-Ile / Klein-

Eilandstraat.
• Volg de Rue des Deux Gares / Twee Stationsstraat for 521 m 

tot Anderlecht 3.
• Draai rechts in en volg de Rue Des Vétérinaires /

Veeartsenstraat voor 211 m.
• Draai links en volg de Rue Théodore Verhaegen / Theodoor 

Verhaegenstraat voor 157 m tot Sint-Gillis.
• Draai links en volg de Rue de Mérode / Merodestraat voor 

815 m tot Brussel.
• Draai links en volg de R20 - Boulevard du Neuvième De 

Ligne / Negende Linielaan voor 2.6 km tot Sint-Jans-
Molenbeek.

• Volg de Place Sainctelette / Saincteletteplein en draai rechts 
op de Havenlaan.

• U rijdt voorbij de KBC gebouwen en ziet, aan het volgende 
verkeerslicht de gebouwen van Tour & Taxis voor u.

• Ter hoogte van nummer 88 / Anna Bochdreef rijdt u de site 
op. Achter het gele gebouw (Vlaamse overheid) bevindt zich 
de ingang van de parking op niveau -2. Er bevinden zich ook 
parkeerplaatsen op niveau -1.

• Bij het binnenrijden van de parking neemt u links aan de 
slagboom een ticket. Dit ticket dient u mee naar ons kantoor 
te nemen.

• U volgt de pijlen “visitors” en bij aankomst in het gebouw, 
meldt u zich aan bij de receptie van Tour & Taxis (Koninklijk 
Pakhuis), gelegen op het gelijkvloers.

• U ontvangt een QR-code die u toegang verleent tot de lift
(South) naar de 4e verdieping, waar onze kantoren zich 
bevinden.

• Voor of na de vergadering vraagt u aan onze receptioniste om 
het parkeerticket te valideren, zodat u de parking gratis kan 
verlaten.
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