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Routebeschrijving Coöperatie VGZ

Bezoekadres
VGZ-kantoor
Kennedyplein 300
5611 ZV Eindhoven

Routebeschrijving - openbaar vervoer
Ons kantoor ligt aan de achterkant van
het NS-station Eindhoven. Verlaat het 
station aan de kant van het busstation.
Loop rechtsaf de schuine straat in.
Na 200 meter ziet u aan de rechterkant
achter de hoge Kennedy-toren het VGZkantoor. De ingang ligt tegenover de
gele kegels.

Routebeschrijving - eigen vervoer

Vanuit Weert/Venlo/Maastricht
Volg voor Eindhoven de borden N2 (dus niet de A2). Vanaf knooppunt Leender
heide volgt u de borden richting het centrum. Bij de rotonde met de fontein
(Floraplein) gaat u rechtdoor. Ga bij de tweede verkeerslichten rechtsaf, u rijdt nu
op de ring. Na het passeren van de tunnel onder het spoor gaat u linksaf richting
het centrum. Dit is de Prof. Dr. Dorgelolaan. Ga na ongeveer 1,5 kilometer bij het
tweede stoplicht linksaf (volg borden ‘station’). Links ziet u het VGZ-kantoor. U rijdt
over een fietspad en gaat rechtsaf naar de ingang van de parkeergarage.

Route in de parkeergarage
Parkeer uw auto op -1 of -2. Volg de borden ‘Uit / Lift / Trap / Kassa’ en verlaat de
parkeergarage via de gele borden ‘Uitgang Kennedyplein’ of ‘Uitgang Station’.
Neem de lift of trap naar etage 0. Als u de ‘Uitgang Station’ gebruikt, gaat u op
etage 0 naar rechts. Gebruikt u de ‘Uitgang Kennedyplein’ dan gaat u op etage 0
naar links. Na 100 meter ziet u aan de rechterkant het VGZ-kantoor.

Vanuit Arnhem/’s-Hertogenbosch/Tilburg
Volg vanuit Arnhem/Nijmegen de A50, vanuit ’s-Hertogenbosch de A2 en vanuit
Tilburg de A58 richting Eindhoven. Als u bij knooppunt Ekkersrijt bent (in de volksmond ‘Ikea’) volgt u de borden richting het centrum. U komt dan vanzelf op de
Kennedylaan. Rij deze helemaal af en volg aan het eind het bord rechtdoor richting
‘Station en Kennedyplein’. Links ziet u het VGZ-kantoor. U rijdt over een fietspad en
gaat rechtsaf naar de ingang van de parkeergarage.

Vertrek

D0742-201804

Bij vertrek krijgt u op verzoek een gratis uitrijkaart voor de parkeergarage
Kennedyplein Eindhoven van de gastvrouw aan de balie.
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