
 

  

KvK   34191487 

BTW  NL 00 30 27 144 B01 

Beter. is een dochteronderneming van ABN AMRO Bank N.V.  

 
 

 
ROUTEBESCHRIJVING BETER locatie Tilburg  

 Adres: Heuvelring 88, 5038 CL Tilburg  

 Telefoon: 088-9090250  

 

De arbodienst is gevestigd in het ABN AMRO-kantoor op de hoek Spoorlaan/Heuvelring. Achter het gebouw 
is een parkeerterrein (ingang via de Spoorlaan) waar u kunt parkeren indien er voldoende plaats is. 

Vervolgens meldt u zich aan de receptie in de bankshop waarna u wordt opgehaald. Zo kunt u ons bereiken:  
 

Openbaar vervoer:  

Ga, als u het station uitkomt, meteen naar links (Spoorlaan).  

Bij de 2e stoplicht (kruising Spoorlaan – Heuvelring) ziet u het wit-grijze pand van ABN AMRO Bank rechts 
voor u.  

 

Route vanuit Breda (via de A58):  

Volg de A58 richting Eindhoven.  

Neem de afslag Goirle/Tilburg.  

Sla bij de stoplichten aan het einde van de afrit rechtsaf.  

Rij vervolgens rechtdoor, richting Centrum / NS-station (ringbaan West).  

Bij de stoplichten op de grote kruising Ringbaan West – Hart van Brabantlaan (Bij Westpoint, de hoogste 

flat in Tilburg) rechts af, richting Centrum Noord / NS-station.  

Volg de weg tot voorbij het NS-station (ligt links aan deze weg). Daarna ziet u bij de 2e stoplicht (kruising 

Spoorlaan – Heuvelring) rechts voor u het grijs/witte pand van ABN AMRO Bank.  

Steek de kruising over, direct na het pand is rechts de oprit voor de toegang tot het parkeerterrein van 

ABN AMRO Bank. Meld u bij de slagboom.  

 
 

Route vanuit Eindhoven/Den Bosch (via de A58):  
Volg de A58 richting Breda.  

Neem de afslag Hilvarenbeek / Tilburg.  

Sla bij de stoplichten aan het einde van de afslag rechtsaf.  

Rij vervolgens rechtdoor: Kempenbaan en Ringbaan Oost (richting Centrum Noord).  

Ga bij de stoplichten vóór het spoorwegviaduct links, richting Centrum Noord / NS-station (Spoorlaan).  

Vlak voor het 3e stoplicht slaat u linksaf, dit is de oprit voor de toegang tot het parkeerterrein van ABN 
AMRO Bank. Meld u bij de slagboom.  

 
 

Route vanuit Waalwijk:  
Via de N261 (langs de Efteling) Tilburg binnen rijden.  

Rij rechtdoor over het viaduct.  

Ga op de rotonde recht door (2e afslag) richting Centrum.  

Na het viaduct over het spoor bij de stoplichten op de grote kruising Ringbaan West – Hart van 

Brabantlaan (Bij Westpoint, de hoogste flat in Tilburg) links af, richting Centrum Noord / NS-station.  

Volg de weg tot voorbij het NS-station (ligt links aan deze weg). Daarna ziet u bij de 2e stoplicht (kruising 

Spoorlaan – Heuvelring) rechts voor u het grijs/witte pand van  
 

 


