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Adres 
 

 

Contact 
 

 

Livit Tilburg 
Prof. Stoltehof 3 
5022 KE Tilburg 
 

 

Telefoon   088 - 245 20 00 

Email        klantenservice@livit.nl 
Website    www.livit.nl 
 

 

 
 

Openbaar vervoer 
 

 

Plan uw route via 9292.nl of bel 0900-9292 

 
Beste optie 
Neem de bus vanaf Tilburg Centraal treinstation.  
Bus 1, 3, 5 richting Elisabeth Ziekenhuis.  
Uitstappen bushalte Sint Elisabeth Busstation.  
 
Looptijd 3 minuten 

Loop in noordoostelijk richting over de Professor Buchemlaan. Sla de tweede straat rechtsaf de 
Professor Stoltehof in. U kunt bij de ingang van de Mytylschool naar binnen en vanaf daar kunt u de 

bordjes naar Livit volgen.  
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Met de auto 
 

 

Plan uw route via Google Maps 

 
Vanuit Breda 
Neem de A27. Volg bij het knooppunt St. Annabosch de borden A58 richting Tilburg/Eindhoven. Houd 

rechts aan bij de splitsing om op de A58 te blijven en de borden Hilvarenbeek/Tilburg-Oost te volgen. 
Neem afslag 10-Hilvarenbeek naar de N269 richting Hilvarenbeek/Tilburg-Oost. Sla rechtsaf naar de 

N269. Neem afslag Beekse Bergen richting Beekse Bergen. Voeg in op de Tilburgseweg. Sla linksaf 
naar de Abrosiusweg. Vervolg uw weg naar de Hilvarenbeeksweg. Sla rechtsaf naar de Professor 

van Buchemlaan. Sla nogmaals rechtsaf naar de Professor Stoltehof. U kunt parkeren op P2. Bij de 
ingang van Mytylschool kunt u naar binnen en vanaf daar kunt u de bordjes naar Livit volgen.  
 
Vanuit Den Bosch 
Voeg in op de A2 richting Tilburg/Eindhoven. Volg de twee rechterrijstroken bij knooppunt Vught om 
de borden A65 richting Ring-West/Tilburg te volgen. Vervolg uw weg over de A65. Vervolg uw weg 
naar de N65/Helvoirtseweg (borden Vught-Zuid/Tilburg). Weg vervolgen naar de Rijksweg en de A65. 

Volg de rechterrijstrook bij het knooppunt De Baars om de borden Hilvarenbeek/Tilburg te volgen. 
Voeg in op de A58. Neem afslag 10-Hilvarenbeek naar de N269 richting Hilvarenbeek/Tilburg. Sla 

rechtsaf naar de Kempenbaan (borden Tilburg/Waalwijk). Sla linksaf naar Ringbaan Zuid. Sla linksaf 
naar de Professor Buchemlaan. Sla vervolgens weer linksaf naar de Professor Stoltehof. U kunt 

parkeren op P2. Bij de ingang van de Mytylschool kunt u naar binnen en vanaf daar kunt u de bordjes 
naar Livit volgen. 

 
Parkeren 

● Op het terrein 
● Houd rekening met betaald parkeren 

● Invalidenparkeerplaatsen beschikbaar 
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