
 

 
 Hoe bereikt u ons kantoor te Brussel?  

Adres  

Tour & Taxis  
Havenlaan 86C b113 
1000 Brussel  

Ons kantoor is gelegen op de eerste verdieping van het Koninklijk Pakhuis gebouw, op de site van 
‘Tour & Taxis’. Omdat de liften van het Koninklijk Pakhuis niet vrij toegankelijk zijn, kunt u bij de 
receptie aan de hoofdingang van het gebouw een voorlopige badge bekomen waarbij u uw 
identiteitskaart dient af te geven. 

U komt vanuit Antwerpen  

U rijdt via de ‘E19’ richting ‘Brussel’ en neemt de ring richting ‘Gent/Oostende’ (RO). Neem de afrit 
‘A12 / Expo / Wemmel / Brussel-Laken / Strombeek-Bever’ en hou links aan. Volg nu de richting 
‘Brussel / Strombeek-Bever’.  

Hou rechts aan op de ‘A12’ en rij richting ‘Centrum’. Daarna rijdt u richting ‘Basiliek’ waardoor u na de 
tweede verkeerslichten terecht komt op de ‘Koninklijke Parklaan’.  

Aan uw linkerzijde ziet u het ‘Koninklijk Paleis’ en aan uw rechterzijde de ‘kerk van Laken’. Ter hoogte 
van de ‘kerk van Laken’ neemt u de tunnel onder de spoorweg tot aan de eerste verkeerslichten. Hier 
rijdt u naar rechts, door de ‘Claessensstraat’. Na 200 m rijdt u links af en volgt u de bewijzering ‘Tour & 
Taxis’. Aan de volgende verkeerslichten (1 km), slaat u rechts af om de parking van ‘Tour & Taxis’ 
binnen te rijden.  

U komt vanuit Gent of Namen/Charleroi/Parijs  

U rijdt via de ‘E40’ tot het einde van de autoweg waarna u vervolgens richting ‘Brussel Centrum / 
Koekelberg” rijdt.  

U komt terecht op de ‘Keizer Karellaan’. U rijdt steeds rechtdoor tot aan de ‘Basiliek van Koekelberg’ en 
neem de ‘Leopold II-tunnel’ richting ‘Centrum’. Na 2 km, neemt u de afrit ‘Sainctelette’. Rij rechts aan de 
verkeerslichten en op de rotonde (Sainctelette Plaats) waardoor u op de ‘Havenlaan’ terecht komt. Op 
de ‘Havenlaan’ rijdt u tot aan de tweede verkeerslichten (ongeveer 700m) waarna u links afslaat om de 
parking Tour & Taxis binnen te rijden.  



 

U komt vanuit Luik of Duitsland  

U rijdt via de E40 richting ‘Centrum/Meiser’ steeds rechtdoor richting ‘Meiser Reyers’ (door de Reyers 
tunnel).  

Bij de lichten rijdt u richting ‘Brussel Nationaal / Expo / Josaphat’ en volgt u de ‘Lambermontlaan’ 
gedurende 3 km. Daarna vervolgt u uw weg richting ‘Van Praet’. Nadat u onder de ‘Van Praet brug’ en 
door de ‘Van Praet tunnel’ bent gereden, volgt u de richting ‘Tour & Taxis’. Nadat u voorbij de 
verkeerslichten bent gereden, slaat u links af richting ‘Centrum’. U volgt de ‘Vilvoordsesteenweg’ en 
nadat u de verkeerslichten (1 km) bent gepasseerd rijdt u rechtdoor (Claessensstraat) en volgt u de 
bewijzering ‘Tour & Taxis’. Aan de volgende lichten (1 km) slaat u rechts af en rijdt u de parking van 
‘Tour & Taxis’ binnen.  

U komt vanuit Luxemburg  

U rijdt via de ‘E411’ richting ‘Brussel’ steeds rechtdoor richting ‘Meiser Reyers’ (door de Reyers tunnel). 

Bij de lichten rijdt u richting ‘Brussel Nationaal / Expo / Josaphat’ en volgt u de ‘Lambermontlaan’ 
gedurende 3 km. Daarna vervolgt u uw weg richting ‘Van Praet’. Nadat u onder de ‘Van Praet brug’ en 
door de ‘Van Praet tunnel’ bent gereden, volgt u de richting ‘Tour & Taxis’. Nadat u voorbij de 
verkeerslichten bent gereden, slaat u links af richting ‘Centrum’. U volgt de ‘Vilvoordsesteenweg’ en 
nadat u de verkeerslichten (1 km) bent gepasseerd rijdt u rechtdoor (Claessensstraat) en volgt u de 
bewijzering ‘Tour & Taxis’. Aan de volgende lichten (1 km) slaat u rechts af en rijdt u de parking van 
‘Tour & Taxis’ binnen. 

  
 


