Hoe kunt u ons vinden?
Bogaers Taleninstituut B.V. is gelegen aan de
Groenstraat 139-155, 5021 LL te Tilburg,
naast De Voltage Indoor Entertainment. De
locatie is snel bereikbaar vanaf de snelweg
A58 Den Bosch/Eindhoven en vanaf de
snelweg A27 Breda. Ook is de locatie goed
bereikbaar met het openbaar vervoer.

Informatie voor busreizigers
Vanuit het centraal station te Tilburg neemt u:


Stadsbus lijn 142 richting Best via
Hilvarenbeek, lijn 143 richting Reusel via
Hilvarenbeek of lijn 5 richting het St.
Elisabeth Ziekenhuis. U stapt uit bij halte
Broekhovenseweg. Loop een stukje terug
(+- 100 m.) totdat u aan uw linkerkant de
Radiostraat ziet (dit is de straat naast
Scapino). Als u deze straat inloopt komt u
vanzelf bij een T-kruising. U ziet het
bedrijventerrein aan uw rechterkant.



Stadsbus lijn 1 richting Stappegoor. U
stapt uit bij halte Voltstraat. Loop terug
(noordoostelijke richting) richting de kerk,
langs Zonnestudio Zondag. Sla rechtsaf de
Broekhovenseweg op. Na ongeveer 160 m
vindt u aan de rechterkant de Radiostraat
(straat naast de Scapino). Deze straat
loopt u uit, Bogaers Taleninstituut B.V.
bevindt zich in het pand aan uw
rechterkant.

Bij het taleninstituut is voldoende gratis
parkeergelegenheid!
Vanuit richting Breda
Neemt u vanaf de A27 de A58 richting Tilburg afrit 11 (Goirle -Tilburg – Turnhout). Na 400 meter
gaat u rechtsaf op de Blaakweg (N630) richting
Tilburg. Na 0,7 km rijdt u de oprit op (Ringbaan
Zuid). Sla na 2,2 km linksaf de Winkler Prinsstraat
in. Na 300 meter slaat u rechtsaf de Groenstraat in,
waar u na 300 meter linksaf het bedrijventerrein
op rijdt.

Vanuit Eindhoven/Den Bosch
Neemt u vanaf de A58 afslag 10 Hilvarenbeek Tilburg. Bij de verkeerslichten gaat u rechtsaf. Sla
na 450 m rechtsaf de Kempenbaan op. Na 750
meter slaat u linksaf naar de Ringbaan Zuid om na
900 meter bij de stoplichten rechtsaf te slaan. Rijd
ongeveer 800 m de straat uit, dan bevindt zich het
gebouw waarin Bogaers Taleninstituut is gevestigd
aan uw rechterkant.
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