
Reisinformatie Buma NL  

Het conferentieprogramma van Buma NL vindt plaats in Muzerije te ‘s-Hertogenbosch.   

Adres 

Hinthamerstraat 74 

5211 MR ’s-Hertogenbosch 

De Mediaparade bevindt zich op de Parade (Paradeplein). Hier vindt tevens de awardshow plaats. 

Auto  

Kijk voor vertrek op Google Maps voor een gedetailleerde routebeschrijving van deur tot deur vanaf uw locatie. 

Parkeren 

In het centrum van Den Bosch geldt betaald parkeren van 09.00-24.00 uur. De dichtstbijzijnde parkeergarages 

zijn Sint Josephstraat en Wolvenhoek. 

 

Adres Sint Josephstraat 

Sint Josephstraat 1 b,  

5211 NH ’s-Hertogenbosch 

Parkeergarage Sint Josephstraat is geopend van 07.00 – 22.00 uur. Uitrijden kan 24 uur per dag. Het uurtarief 

tot 18.00 uur is € 2,20,- met een maximaal tarief van € 20,00,- per 24 uur. Er gelden speciale tarieven voor de 

avond en de nacht (€ 5,00,-).  

Adres Wolvenhoek 

Wolvenhoek 12,  

5211 HH ’s-Hertogenbosch 

Parkeergarage Wolvenhoek is 24 uur per dag/ 7 dagen per week geopend. Het uurtarief tot 18.00 uur is € 2,20,- 

met een maximaal tarief van € 20,00,- per 24 uur. Er gelden speciale tarieven voor de avond en de nacht (€ 

5,00,-).  

Transferia  

Ook kunt u gebruik maken van Transferia. Op Transferium ‘De Vliert’, Transferium ‘Pettelaarpark’ en 

Tranferium ‘Vlijmenseweg’ kunt u uw auto van 06.30 tot 20.00 uur parkeren tegen een tarief van €4,00,- 

ongeacht de tijdsduur. Een pendelbus brengt u vervolgens in 10 minuten gratis naar de Parade. 

NB: Vanaf de Parade vertrekt de laatste bus om 19.00 uur. 

Openbaar vervoer  

Vanaf ’s-Hertogenbosch CS loopt u in een kwartier naar Muzerije. U kunt ook gebruik maken van de gratis 

binnenstadsbus. Deze rijdt ieder kwarier dagelijks tussen 9.00 uur en 19.00 uur. Voor Muzerije stapt u uit op 

halte Hinthamerstraat (halte 7). 

Taxi  

Indien u een taxi wilt bestellen kunt u contact opnemen met:  

Taxi Den Bosch  

Tel.: +31 (0) 73 644 60 10  

E-mail: taxidb@gmail.com 

https://www.google.nl/maps/
https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/stad/parkeren/parkeergarages.html
https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/stad/parkeren/parkeergarages.html

