KPMG – Antwerpen
Met de auto*
Vanuit Brussel (E19)
- Volg de E19 Brussel – Antwerpen.
- Neem afrit 7, richting Boom/Aartselaar/Kontich.
- Sla rechts af op het einde van de afrit, en ga rechtdoor.
U komt nu aan in de Prins Boudewijnlaan.
- U bereikt het KPMG kantoor Antwerpen ongeveer 300
meter na het tweede verkeerslicht.
- Rijd de parking op door rechts af te slaan aan het
KPMG teken.
Vanuit Brussel (A12)
- Volg de A12 Brussel/Antwerpen.
- Neem de afrit Boom/Aartselaar/Kontich. Blijf op de
rechterrijstrook.
- U rijdt nu op de Boomsesteenweg. Sla rechts af bij het
eerste verkeerslicht. Ga nu rechtdoor.
- Sla rechts af aan het T-kruispunt.
- Rijd de verkeerslichten voorbij en neem richting Rumst/
Kontich (richting E19 Antwerpen/Brussel). U zal nu
aankomen op de express weg N171.
- Ga rechtdoor. U komt nu aan in de Prins
Boudewijnlaan.
- U bereikt het KPMG kantoor Antwerpen ongeveer 300
meter na het tweede verkeerslicht.
- Rijd de parking op door rechts af te slaan aan het
KPMG teken.
Vanuit Gent (E17)
- Na de Kennedy tunnel, volg de borden naar de E19
Brussels.
- Ga verder op de E19 Brussel.

- Neem afrit 7, richting Boom/Aartselaar/Kontich.
- Sla links af op het einde van de afrit, en ga rechtdoor. U
komt nu aan in de Prins Boudewijnlaan.
- U bereikt het KPMG kantoor Antwerpen ongeveer 300
meter na het tweede verkeerslicht.
- Rijd de parking op door rechts af te slaan aan het
KPMG teken.
Vanuit Hasselt –Turnhout
- Volg de E313 Hasselt/Antwerpen.
- Neem de E34 Turnhout/Antwerpen.
- Op de Antwerpse Ring, ga naar Gent/Brussel.
- Neem de E19 Brussel/Mechelen.
- Op de E19, neem afrit 7, richting Kontich.
- Houd links aan en ga naar Kontich/Antwerpen. U komt
nu aan in de Prins Boudewijnlaan.
- U bereikt het KPMG kantoor Antwerpen ongeveer 300
meter na het tweede verkeerslicht.
- Rijd de parking op door rechts af te slaan aan het
KPMG teken.
Vanuit Nederland (E19)
- Volg de E19 Breda/Antwerpen.
- Op de Antwerpse Ring, ga naar Gent/Brussel.
- Neem de E19 Brussel/Mechelen.
- Op de E19, neem afrit 7, richting Kontich.
- Houd links aan en ga naar Kontich/Antwerpen. U komt
nu aan in de Prins Boudewijnlaan.
- U bereikt het KPMG kantoor Antwerpen ongeveer 300
meter na het tweede verkeerslicht.
- Rijd de parking op door rechts af te slaan aan het
KPMG teken

* Ons kantoor heeft een eigen parking voor klanten en bezoekers.
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KPMG suPPort services
Office Locator

Met het openbaar vervoer
- Neem bus 32 (Antwerpen – Edegem) in de
Pelikaanstraat (in Station Antwerpen Centraal) of in
de Maatschappijstraat (in Station Berchem). De bus
vertrekt elke 10 minuten.
- ‘s Morgens stoppen er 3 bussen aan “Kontich
Groeningenlei”. De bus vertrekt van Station Antwerpen
Centraal om 7:20, 7:40 en 8:00.
- ‘s Avonds kan u bus 32 nemen aan de bus
stop“Kontich Groeningenlei”, om 16:37 en 16:57.
- Op elk ander moment van de dag stopt bus 32 aan
“Edegem Ten Bosstraat”. Van daaruit is het slechts een
korte wandeling langs de Prins Boudewijnlaan naar
onze kantoren.

Prins Boudewijnlaan 24d
B-2550
Kontich
Prins
Boudewijnlaan
24d
B-2550
Kontich
Tel.: +32 (0)3 821 17 00
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