Routebeschrijving HVG Law Eindhoven
Komende uit de richting ’s-Hertogenbosch (A2)

*) Neem na 1,2 km de tweede afslag op de

Neem afslag Best (afslag 28). Sla na 0,5 km

rotonde (Floraplein met grote fontein in

rechtsaf op de Eindhovenseweg Zuid en volg

midden) op de Leenderweg. Ga na 1 km

Eindhoven-Acht. Neem na 7 km de tweede afslag

rechtsaf de Piuslaan op richting Tongelre/

op de rotonde (richting Centrum). Sla na 1 km

Woensel. Neem na 2,8 km (direct nadat u

linksaf de Fellenoord op. Ga na 0,9 km (net na

onder een spoortunnel bent doorgereden) de

verkeerslichten bij de grote kegels) rechtsaf de

derde afslag op de rotonde richting Centrum.

ventweg (Prof. Dr. Dorgelolaan) in. U vindt het

Ga na 450 m linksaf de ventweg (Prof. Dr.

gebouw na 500 m aan uw rechterzijde.

Dorgelolaan) in (u heeft het gebouw dan al zien

Komende uit richting Tilburg/Breda/Rotterdam
(A58)
Volg op het knooppunt Batadorp de N2 richting
Antwerpen/Maastricht/Venlo (afrit 29-33). Rijd na
4,3 km rechts de oprit op (afslag 30 op N2)
richting Centrum/Strijp. Rijd na 1,5 km de oprit op
(Strijp). Ga na 300 m linksaf de Noord Brabantlaan
op. Houd na 50 m rechts aan op de Noord
Brabantlaan. Neem na 450 m (direct na Evoluon)
de derde afslag op de rotonde richting

liggen aan de linkerkant van de weg). U vindt
het gebouw na 400 m aan uw rechterzijde.
Komende uit de richting Venlo (A67)
Bij knooppunt Leenderheide de afslag Eindhoven
nemen (afrit 29-33). Ga na 0,6 km schuin rechts
de Leenderweg op richting Centrum/Tongelre
(eerste afslag rotonde). Volg daarna route
Maastricht. Volg na route Maastricht beschrijving
bij *).

Woensel/Tongelre. Neem na 1,4 km de eerste

Komende uit de richting Nijmegen (A50)

afslag op de rotonde (de Boschdijk). Ga na 1,1 km

Neem afslag 6+7 richting Helmond/Eindhoven

linksaf de Fellenoord op. Ga na 0,9 km (net na

Centrum. Links aanhouden en afslag 7 nemen

verkeerslichten bij de grote kegels) rechtsaf de

richting Helmond/Eindhoven Centrum. Ga na

ventweg (Prof. Dr. Dorgelolaan) in. U vindt het

6,9 km (net na verkeerslichting bij de grote kegels)

gebouw na 500 m aan uw rechterzijde.

linksaf de Prof. Dr. Dorgelolaan op. Ga na 300 m

Komende uit de richting Maastricht (A2)
Volg op knooppunt Leenderheide afrit 29-33

rechtsaf de ventweg (Prof. Dr. Dorgelolaan) in.
U vindt het gebouw na 500 m aan uw rechterzijde.

richting Waalre/Veldhoven/Venlo/Eindhoven.

Met openbaar vervoer

Ga na 0,9 km schuin rechts de Leenderweg op

Halte Centraal Station. Onder aan de perrontrap

richting Eindhoven Centrum/Tongelre (tweede

gaat u rechtsaf richting de uitgang aan de

afslag op rotonde).

noordzijde. Bij de uitgang gaat u rechtsaf en volgt
u de weg tot deze overgaat in de Prof. Dr.
Dorgelolaan. Het gebouw bevindt zicht op
ongeveer 500 m lopen aan uw rechterzijde.
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