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Auto (gratis parking voor 300 wagens)
Indien u van Gent, Antwerpen (A12) of Bergen komt:
-

Op de Brusselse Ring neemt u uitrit 6: “Kanaalzone en Militair Ziekenhuis”
Aan het einde van de afrit gaat u naar rechts
Na +/- 400m, ter hoogte van “Securitas”, slaat u links af (Sint-Lendriksborre)
Business Faculty is gevestigd in het Mercator Research Park aan de linkerzijde
van de weg (tweede gebouw)

Indien u van Luik, Namen, Leuven of Antwerpen komt:
- 	U volgt richting Gent
- Op de Brusselse Ring neemt u uitrit 6 “Kanaalzone en Militair Ziekenhuis”
- Aan het einde van de afrit gaat u naar links
- Na +/- 400m, ter hoogte van “Securitas”, slaat u links af (Sint-Lendriksborre)
- Business Faculty is gevestigd in het Mercator Research Park aan de linkerzijde
van de weg (tweede gebouw)
Indien uw GPS de straat “Sint-Lendriksborre” niet herkent, dan raden we u aan
om Tyraslaan 75 in te geven.
U komt dan automatisch op de hoek met de Sint-Lendriksborre uit.
Trein/bus:
Het station Brussel-Noord en het station Vilvoorde zijn de dichtsbijzijnde stations.
Voor de uren van de treinen raadpleegt u best de site van de NMBS: www.b-rail.be
Vanuit het station Brussel-Noord kan u ofwel tram 3 + bus 47 nemen ofwel bus 57 om
tot aan het Business Faculty gebouw te geraken (zie: www.mivb.be voor uurregelingen)
- Tram/Bus: Neem tramlijn 3 richting Esplanade en stap af in halte Heembeek.
Neem daar Bus 47 en stap af aan halte Hoogveld, ga naar rechts en volg de
Tyraslaan tot aan het Securitas gebouw, dat gelegen is op de hoek van de
Sint-Lendriksborre. Het gebouw van Business Faculty is het tweede gebouw
aan uw linkerkant.
- Bus 57 (enkel spitsuren/vertrek aan WTC): Neem de laatste halte: Militair
Ziekenhuis: Ga naar rechts tot u op de Tyraslaan komt. Hier gaat u naar rechts
en volgt de weg tot aan het Securitas gebouw, dat gelegen is op de hoek van
de Sint-Lendriksborre. Het gebouw van Business Faculty is het tweede gebouw
aan uw linkerkant.
- 	Vanuit het station Vilvoorde kan u bus 47 nemen (zie hierboven)
Vliegtuig:
Business Faculty is op een steenworp gelegen van de luchthaven in Zaventem.
Via www.brusselsairport.be kan u alle vertrek en aankomsturen raadplegen.
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