
MET DE TREIN
Neem de trein naar station Antwerpen-Berchem. Via de Posthoflei staat u in een 
mum van tijd in de Posthofbrug. U hoeft amper 700 meter te stappen.

MET DE WAGEN 
VANUIT GENT
Via de E17 neemt u afrit 16 Kruibeke. Parkeren doet u op P+R Melsele. Van 
hieruit neemt u tram 3 tot Groenplaats, gevolgd door tram 9 tot Berchem. Via de 
Posthoflei staat u in een mum van tijd in de Posthofbrug.

Via de E17 rijdt u richting Antwerpen-West (E34) en neemt u afrit 6 Linkeroever. 
Parkeren kan op P+R Linkeroever. Neem hier tram 9 tot Berchem en wandel via 
de Posthoflei naar de Posthofbrug.

VANUIT BRUSSEL
Via de A12 neemt u afrit 13 Antwerpen-Zuid. Parkeren doet u op P+R Olympia-
de. Van hieruit neemt u tram 6 tot Plantin, gevolgd door tram 9 tot Berchem. Via 
de Posthoflei wandelt u naar de Posthofbrug.

VANUIT NEDERLAND/BREDA
Via de E19 neem je afrit Kleine Bareel. Parkeren doe je op P+R Merksem. Van 
hieruit neem je tram 2 tot Plantin, gevolgd door tram 9 tot Berchem. Via de Post-
hoflei wandel je naar de Posthofbrug.

MET DE FIETS
Wie in de omgeving van het kantoor woont of zich in de omgeving bevindt, kan 
het kantoor eenvoudig met de fiets bereiken.

PARKEERMOGELIJKHEID
Het kantoor beschikt over drie parkeerplaatsen die speciaal voor onze clënten 
werden voorzien.  
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Ons kantoor bevindt zich in het gebouw links van de hoge blauwe banner ‘Baloise’, waarop 
de nummers 10-16 genoteerd staan. U kan parkeren in de ondergrondse parking voor ons 
gebouw (oprijden voor het gebouw - de inrit van de parking bevindt zich tussen het gebouw 
en Posthofbrug). Er mag vrij geparkeerd worden. Ons kantoor is gelegen op het gelijkvloers 
van blok A - in de ondergrondse parking ingang 1A of 2A.

Vandelanotte (Antwerpen)
Posthofbrug 6 
2600 Berchem 
03 320 97 97
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