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Als u van Gent of Antwerpen komt (westen en noorden van Brussel)
Op het einde van de snelweg E40 van Oostende en Gent en op het einde van de snelweg E19 uit Amsterdam 
en Antwerpen volgt u via de westelijke ring rond Brussel de richting Mons-Bergen. 
U neemt afrit 18 Drogenbos-Ruisbroek-Ukkel. Aan de lichten draait u naar links. 
U rijdt onder de ring en dan altijd rechtdoor. U volgt richting Ukkel en ziet achtereenvolgens op uw linkerkant 
een GB Carrefour en een Colruyt. In de Stallestraat ziet u dan op uw rechterkant een Q8 station.
Sla deze straat in en rij naar boven tot aan de Alsembergsesteenweg.
Sla daar links af, op uw linkerkant ziet u Globe Village op nummer 995.
Aptitudes bevindt zich in het gebouw “Africa” op de tweede verdieping.  

Als u uit het centrum van Brussel komt
Aan het einde van de Louizalaan rijdt u het Terkamerenbos door. Na de tweede lichten rijdt u rechts in de richting 
van Waterloo. Bij het buitenkomen van het bos rijdt u rechtdoor. U steekt de Waterloosesteenweg over 
en rijdt de De frélaan ten einde.Aan de lichten (Heldenplein) sla links de Brugmannlaan in, Rij rechtdoor 
tot aan Square Marlow (tweede lichten). Aan de derde lichten slaat u links af (Alsembergsesteenweg).
Op uw rechterkant ziet u Globe Village op nummer 995. Aptitudes bevindt zich in het gebouw “Africa” 
op de tweede verdieping.

Als u uit Leuven, Luik of Namen komt (oosten van Brussel)
Aan het einde van de E40 uit Leuven en Luik of van de E411 rijdt u rechtdoor op de Generaal Jacqueslaan 
in de richting van het Terkamerenbos. Rij het Terkamerenbos volledig door. Na de tweede lichten rijdt u rechts 
in de richting van Waterloo. Als u uit het bos komt, steekt u de Waterloosesteenweg over.
Rij de DeFrélaan ten einde, ga aan de lichten (Heldenplein) naar links in de Brugmannlaan. 
Rij rechtdoor, voorbij Square Marlow (tweede lichten) en sla aan de derde lichten links af. 
Dit is de Alsembergsesteenweg, Globe Village ligt aan de rechterkant. 
In het gebouw “Africa” ligt Aptitudes op de tweede verdieping.

Als u uit Parijs komt (zuiden van Brussel)
Neem aan het einde van E19 uit Parijs/Bergen/Charleroi de westelijke ring tot afrit 18 Drogenbos-Ruisbroek-Ukkel. 
Aan de lichten draait u naar rechts. U volgt richting Ukkel en ziet achtereenvolgens een GB Carrefour (links) een Colruyt
(links). In de Stallestraat ziet u dan op uw rechterkant een Q8 station.Sla deze straat in en rij naar boven tot 
aan de Alsembergsesteenweg. Sla links in, op uw linkerkant ziet u Globe Village op nummer 995. 
Aptitudes bevindt zich in het gebouw “Africa” op de tweede verdieping.

Met het openbaar vervoer 
Als u van Brussel centrum komt, neem dan tram 91 richting Stalle, stap af aan de halte Danco. 
Aan het kruispunt neem je de eerste straat links. Dit is de Alsembersesteenweg. 
Aptitudes bevindt zich in het bedrijvencentrum Globe Village op nummer 995.Je kan ook bus 38 (Homborch) en 43
(Helden - Vivier d'Oie) stap af in de Alsembergsesteenweg aan halte "Herinckx". 
Tram 55 richting Silence stopt ook aan "Herinckx".
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