
Handleiding inplannen bijles: 
1) Ga naar: www.bijlesintilburg.nl/agenda 

2) zoek een tijdstip dat ik kan (compleet wit vakje) 

3) Bij voorkeur, mail om deze afspraak in te plannen  

(Bij last minute, dan liever bellen) 

4) Ik stuur een bevestiging dat ik kan 

5) U stuurt een bevestiging dat u aanwezig zult zijn  

 

Heeft u les/ begeleiding nodig op kortere termijn? Dit kan dan tegen mijn overwerk tarief. Neem in dat geval 

telefonisch contact op. (06-14830130) 

 

Wilt u graag dat ik u bel wanneer ik een afmelder heb? Zet dan uw naam op de ‘waiting list’. (zie link voor uitleg) 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RLY-7RrhIH4e9QpixSu5B0S1oiArO3gmS2S7OaKbo5c/edit?usp=sharing 

 

 

 

 

Regels met betrekking tot afzeggen/verplaatsen bijles 1 persoon: 

 Hoofdregel: minstens 48 uur voordat de les begint afzeggen 

 Binnen 48 uur afzeggen: gehele lesbedrag omdat het nu bijna onmogelijk wordt om nog een andere klant te vinden. (U mag altijd 

zelf een andere klant vinden die de les overneemt ;) ) 

Regels met betrekking tot afzeggen/verplaatsen bijles 2 of meer personen: 

Hoofdregel: Bij afzeggen altijd eerst zelf met mede bijlesgeno(o)t(en) contact opnemen: 

 Wil deze persoon de les door laten gaan: dan wordt het een éénpersoonsbijles  (€34,95) 

 Wil deze persoon de les niet door laten gaan dan: 

o 48 uur van te voren: de les kan gratis worden afgezegd 

o Binnen 24 uur afzeggen: gehele lesbedrag omdat het nu bijna onmogelijk wordt om nog een andere klant te vinden. 

http://www.bijlesintilburg.nl/agenda
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RLY-7RrhIH4e9QpixSu5B0S1oiArO3gmS2S7OaKbo5c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RLY-7RrhIH4e9QpixSu5B0S1oiArO3gmS2S7OaKbo5c/edit?usp=sharing


Routebeschrijving vanaf het centraal station: (max 5 minuten lopen) (het is alsmaar rechtdoor) 

 

Loop Station Tilburg centraal uit, steek de straat over en ga de Langestraat in.  

(foto genomen in de stationspassage) 

 

 

Bij de eerste kruising, ga rechtdoor. 

 

  

Bij de tweede kruising, ga rechtdoor (in de verte ziet u bijles in Tilburg al) U bent er (nummer 29-05) 



Parkeren auto betaald (+ 5 minuten lopen) 
 

U komt graag met de auto. Dat kan. U heeft 2 opties. Zorg dat u de eerste keer een kwartier van tevoren 

uw auto parkeert. Dan bent u zeker op tijd. 

 Gratis Parkeren (zie volgende pagina’s) 
 Parkeren in een van de gemeentelijke parkeergarages. Bijvoorbeeld bij de parkeergarage op het 

Pietervredeplein. Let op: op zaterdagmiddagen kan dit heel druk zijn, ben er dan iets eerder! 

o Vul op uw navigatiesysteem Magazijnstraat Tilburg in (5038 BP) (huisnummer 

ontbreekt). Aan het einde van dit straatje is de ingang van de parkeergarage (u kan dit 

niet missen) (zie onder) 

 

 

o Ga de parkeergarage uit aan de kant van het Pietervreedeplein 

o Loop de tuinstraat in (ga schuin naar rechts) 

 

  



o U heeft onderstaand uitzicht: 

 

o U loopt deze straat in en aan de linkerkant passeert u de volgende straten 

 PieterVreedestraat 

 Willem II straat 

 Telefoonstraat 

o Hierna loopt u naar links de Langestraat in 

o ‘Bijles in Tilburg’ bevind zich aan uw rechterzijde (Langestraat 29-05) 

 

 



De auto gratis parkeren 
U kan de auto ook gratis parkeren. Dan parkeert u hem net buiten het centrum. Hierna is het nog wel 

een kwartiertje lopen. Maar de weg is makkelijk. Het is straat doorlopen en op het einde 1x naar rechts 

afslaan. 

 Vul op uw navigatiesysteem ‘Boomstraat 150’ in. 
 U loopt de hieronder aangegeven kant op (u volgt het rode fietspad) 

 

 

 

 U blijft rechtdoor lopen 

 
 

 Bij het stoplicht gaat u rechtdoor (de straat heet dan de ‘korte Schijfstraat’) 

 
 



 U komt uit op een vijfsprong. Vanaf nu heet de straat waarop u zich bevindt de Tuinstraat. U 

gaat rechtdoor 

 
  

 De eerste straat gaat u naar rechts, de Langestraat in  (let op: de stijgers staan er niet meer) 

 
 

  



 U passeert een straatje, hierna bevindt ‘Bijles in Tilburg’ zich aan de rechterkant.  
o Langestraat 29-05 

 

 


