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Parkeerbeschrijving 

In Eindhoven kun je gebruik maken van de gratis parkeergelegenheden bij ons pand aan de Onze Lieve Vrouwestraat 

8. Je herkent ons pand aan de opvallende oranje bovenverdieping. 

Bereikbaarheid 

Centrum/Station (oranje route - route A)  

Wij zijn vanuit de stadkant (Centrum/Station = oranje 

route) het beste bereikbaar via de Veldmaarschalk 

Montgomerrylaan. Na de kruising met de 

Pastoriestraat en de Onze Lieve Vrouwestraat rij je 

door naar de volgende kruising met de Europalaan. 

Daar sla je vervolgens rechtsaf de Europalaan op en na 

160 meter ga je naar rechts naar  de Amundsenlaan. 

Deze weg blijf je 350 meter volgen tot deze overloopt 

in de Scottlaan. Vervolg je weg dan 220 meter op 

Scottlaan, je ziet ons kantoorpand aan de linkerkant 

van de weg. Hier kun je gratis in de straat parkeren. 

Om voor de ingang van het pand te parkeren rij je nog 

10 meter verder en sla je dan linksaf. De ingang van 

het pand bevindt zich aan de linkerzijde. 

A2 - A50 - A58 - Eindhoven-Noord/Woensel 

(blauwe route - route B) 

Vanuit de A2, A50, A58 (volg Eindhoven Centrum afslag 6-7), Eindhoven-Noord en Woensel zijn wij het beste te 

bereiken via de John F. Kennedylaan. Sla bij de kruising met de Onze Lieve Vrouwestraat rechtsaf en rijdt vervolgens 

meteen aan de rechterkant de ventweg op. Ons pand bevindt zich dan na ongeveer 300 meter aan de rechterkant. De 

parkeergelegenheid aan de zijkant van ons pand bereik je door na het pand meteen rechtsaf te slaan. Hier kunt u gratis 

in de straat parkeren. 

Route plannen? 

Je kunt vooraf jouw route het beste plannen via Google Maps. Klik hier om jouw route direct te plannen! 

Verkeershinder checken?  

Actuele verkeershinder kun je altijd checken via http://live.andes.nl/eindhoven. Door de vele werkzaamheden in de 

buurt van ons kantoorpand raden wij je altijd aan om voor vertrek deze website te raadplegen. 
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