Bezoekadres
Professor Dr. Dorgelolaan 30d
5613 AM Eindhoven
Telefoon (088) 909 30 00
Komend vanuit Rotterdam, Breda en Tilburg (A58 en A2)
U volgt de randweg N2, Eindhoven-Centrum (let op: niet de A2 volgen, deze heeft rond Eindhoven geen afslagen) en neemt de
afslag nummer 30 Centrum/Strijp. Hier de Tilburgseweg volgen. Bij de eerste afslag gaat u onderaan de afrit linksaf, u zit nu op
de Noord-Brabantlaan. Op de rotonde neemt u de derde afslag, de Beukenlaan op. Op de volgende rotonde gaat u rechtdoor de
Kronehoefstraat in. U volgt deze weg tot u het bord ziet met daarop aangegeven Nijmegen links. Op deze kruising gaat u rechtsaf.
U bent nu op de John F. Kennedylaan. U volgt de weg en gaat aan het eind daarvan (bij het kunstwerk met grote gele kegels)
bij de stoplichten linksaf de Professor Dr. Dorgelolaan in. Ga na 250 m rechtsaf de ventweg in. Na 500 m ziet u ons kantoor aan
de rechterkant.
Komend vanuit Amsterdam, Utrecht en ‘s-Hertogenbosch (A2)
Komend vanaf de A2 volgt u op knooppunt Ekkersweijer de borden richting Helmond (A50). Neem de eerste afslag richting
Helmond. U bent nu op de John F. Kennedylaan. Deze volgt u, gaat bij de kruising met de RING rechtdoor. U volgt de weg en
gaat aan het eind daarvan (bij het kunstwerk met grote gele kegels) bij de stoplichten linksaf de Professor Dr. Dorgelolaan in.
Ga na 250 m rechtsaf de ventweg in. Na 500 m ziet u ons kantoor aan de rechterkant.
Komend vanuit Nijmegen (A50)
Op de A50 volgt u borden richting Helmond. U bent nu op de John F. Kennedylaan. Deze volgt u, gaat bij de kruising met de RING
rechtdoor. U volgt de weg en gaat aan het eind daarvan (bij het kunstwerk met grote gele kegels) bij de stoplichten linksaf de
Professor Dr. Dorgelolaan in. Ga na 250 m rechtsaf de ventweg in. Na 500 m ziet u ons kantoor aan de rechterkant.
Komend vanuit Maastricht (A2)
Richting Eindhoven volgt u de randweg N2 (let op: niet de A2 volgen, deze heeft rond Eindhoven geen afslagen). Bij de stoplichten
Leenderheide volgt u de borden rechtdoor richting Eindhoven. U bent nu op de Leenderweg. Ga op de rotonde rechtdoor en volg
deze weg tot deze de RING kruist. Hier gaat u rechtsaf de Piuslaan op richting Helmond, Nijmegen. U volgt deze weg tot de rotonde,
neem de derde afslag en ga de Professor Dr. Dorgelolaan op richting centrum. U volgt de weg tot het keerpunt en ga linksaf de
ventweg in. Na 500 m ziet u ons kantoor aan de rechterkant.
Komend vanuit Venlo (A67)
Richting Eindhoven volgt u de randweg N2 (let op: niet de A2 volgen, deze heeft rond Eindhoven geen afslagen). Bij de stoplichten
Leenderheide gaat u rechtsaf. U bent nu op de Leenderweg. Ga op de rotonde rechtdoor en volg deze weg tot deze de RING kruist.
Hier gaat u rechtsaf de Piuslaan op richting Helmond, Nijmegen. U volgt deze weg tot de rotonde, neem de derde afslag en ga de
Professor Dr. Dorgelolaan op richting centrum. U volgt de weg tot het keerpunt en ga linksaf de ventweg in. Na 500 m ziet u ons
kantoor aan de rechterkant.
Komend vanuit Valkenswaard
U rijdt via de Valkenswaardseweg en de Aalsterweg tot deze de RING kruist. Hier gaat u rechtsaf de Leostraat op richting Maastricht,
Venlo. U volgt deze weg, ga bij de stoplichten rechtdoor in de richting Helmond, Nijmegen. Volg deze weg tot de rotonde, neem de
derde afslag en ga de Professor Dr. Dorgelolaan op richting centrum. U volgt de weg tot het keerpunt en ga linksaf de ventweg in.
Na 500 m ziet u ons kantoor aan de rechterkant.
Komend vanuit Helmond en Nuenen (A270)
U rijdt via de Eisenhowerlaan en gaat op de rotonde rechtdoor de Professor dr. Dorgelolaan op richting centrum. U volgt de weg
tot het keerpunt en ga linksaf de ventweg in. Na 500 m ziet u ons kantoor aan de rechterkant.

Met openbaar vervoer
Vanaf het Centraal station is het vijftien minuten lopen naar ons kantoor (achteruitgang en dan rechtsaf).
Vanaf het station is het ook mogelijk om buslijn 6, 121 of 122 te nemen naar ons kantoor. Deze bus stopt bij de halte Hermes remise.
U loopt vervolgens terug via de ventweg om het kantoor te bereiken (dat is zo’n vijf minuten).
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