Wegwijzer naar het NVKVV
Vergote Square 43 - 1030 Brussel
Met het openbaar vervoer:
Neem de trein tot station:
• Brussel Centraal:
Ofwel neemt u de metro (M) richting Stockel tot halte Montgomery. U stapt
over (richting Rogier Heizel) op tram 7 of 25 voor 1 halte: nl. halte Georges Henri.
Hier neemt u de uitgang Brand Witlock I - Vergote Square I (richting VRT toren)
en na 10 m. neemt u de eerste straat links. Dit is de Vergote Square.
Ofwel neemt u de metro (M) 1 of 5 richting Stockel of Hermann-Debroux tot
halte Merode. Hier neemt u uitgang Tongerenstraat en slaat deze links (stijgend)
in, aan het rond punt gaat u verder de Linthoutstraat door (u dwarst drie straten)
tot aan het kruispunt met de Vergote Straat die u rechts inslaat tot het einde =
Vergote Square, links naar nr. 43 (12 minuten stappen).
Ofwel neemt u bus 29 tot halte Diamant. Vandaar is het enkele minuten te voet
richting Mons Bergen.
• Brussel Noord:
Neem tram 25 tot halte Georges Henri (ondergronds). Hier neemt u de uitgang
Brand Witlock I - Vergote Square I (richting VRT toren) en na 10 m. neemt u de
eerste straat links. Dit is de Vergote Square.

Met de wagen:
• Autostrade Luik-Leuven-Brussel (E40):

Parkeergelegenheid
Het NVKVV bevindt zich in een
blauwe zone, dit wil zeggen dat
u steeds uw parkeerschijf
dient te plaatsen.
Vindt u het ongemakkelijk om
uw parkeerschijf om de twee
uur te plaatsen, dan kunt u een
dagticket voor 3 euro kopen
bij het algemeen secretarieet
NVKVV.

Meer informatie
Wenst u graag bijkomende
informatie te verkrijgen dan
kunt u steeds terecht bij het
algemeen secretariaat:
administratie@nvkvv.be
02 737 97 83

Kies richting “Reyers” op het einde van de autostrade, neem vervolgens
afrit “Reyers”. Op de afrit (met splitsing) houdt u links aan. Aan de tweede
verkeerslichten (onder de viaduct) neemt u onmiddellijk links, richting Ter
Kameren-Cambres. U rijdt rechtdoor naast het viaduct. Voorbij de eerste
lichten neemt u de tweede straat rechts (ongeveer 200 m).
• E40 Oostende-Gent:
U volgt het best de grote ring via Vilvoorde richting E40 Leuven Luik. U blijft
richting E40 volgen tot aan de splitsing naar Leuven-Luik of Brussel, daar neemt
u richting Brussel. Op het einde van de autostrade kiest u richting “Reyers”. Op
de afrit (met splitsing) houdt u links aan. Aan de tweede verkeerslichten (onder
de viaduct) neemt u onmiddellijk links, richting Ter Kameren-Cambres. U rijdt
rechtdoor naast het viaduct. Voorbij de eerste lichten neemt u de tweede straat
rechts (ongeveer 200 m).
• E19 Antwerpen:
U volgt richting E40 Luik tot aan de splitsing naar Leuven-Luik of Brussel,
daar neemt u richting Brussel. Op het einde van de autostrade kiest u
richting “Reyers”. Op de afrit (met splitsing) houdt u links aan. Aan de tweede
verkeerslichten (onder de viaduct) neemt u onmiddellijk links, richting Ter
Kameren-Cambres. U rijdt rechtdoor naast het viaduct. Voorbij de eerste lichten
neemt u de tweede straat rechts (ongeveer 200 m).

Beroepsorganisatie voor
verpleegkundigen

