Routebeschrijving Berg & Partners

Routebeschrijving Berg & Partners, Beukenlaan 117
Route vanaf Venlo/Maastricht
• Op knooppunt Leenderheide neemt u de A2/E25/N2 richting Airport/
Veldhoven/Waalre.
• Let op! Houd op tijd rechts aan en neem de afslag richting Centrum.
• Ga op de eerste rotonde (Floraplein) rechtdoor en vervolg de Leenderweg.
• Sla bij het tweede verkeerslicht linksaf, u rijdt de binnenring van Eindhoven
op (Leostraat).
• Volg deze weg voor 2,3 kilometer en rijdt op de eerste rotonde rechtdoor,
de weg gaat hier over in de Limburglaan.
• Vervolg de weg en sorteer tijdig rechts voor. Sorteer bij de derde stoplichten
voor op de rechter rijbaan om rechtdoor te rijden (na ca. 1,5 kilometer).
• Ga bij de rotonde rechtdoor en neem direct na de rotonde de ventweg aan
uw rechter hand.
• Na 240 meter bevindt Berg & Partners zich aan uw rechterhand,
Beukenlaan 117. Parkeren is mogelijk bij het pand.
Route vanaf Eersel/Antwerpen
• Volg op knooppunt De Hogt de randweg A2/E25/N2 richting
’s-Hertogenbosch, Nijmegen, Tilburg & Veldhoven. Houd daarna rechts de
richting Veldhoven & Randweg N2 aan.
• Let op! Houd op tijd rechts aan en neem de N2, parallel aan de A2.
• Neem afslag 31 Veldhoven, de Hurk.
• Sla aan het eind van de afrit rechtsaf en vervolg de weg.
• Na 1 kilometer gaat u linksaf op de rotonde, de weg gaat hier over in de
Beemdstraat en rijdt u helemaal uit.
• Bij de stoplichten op de T-splitsing slaat u linksaf, de Limburglaan op.
• Vervolg de weg en sorteer tijdig rechts voor. Sorteer bij de stoplichten voor
op de rechter rijbaan om rechtdoor te rijden.
• Ga bij de rotonde rechtdoor en neem direct na de rotonde de ventweg aan
uw rechter hand.
• Na 240 meter bevindt Berg & Partners zich aan uw rechterhand,
Beukenlaan 117. Parkeren is mogelijk bij het pand.

Route vanaf Tilburg/Den Bosch/Nijmegen
• Op knooppunt Batadorp neemt u de A2/E25/N2 richting
Airport/Veldhoven/Waalre.
• Let op! Houd op tijd rechts aan en neem de N2, parallel aan de A2.
• Na enkele kilometers gaat u naar de rechterrijbaan, waar Centrum/Strijp
staat aangegeven. Neem de tweede afslag (nr. 30 Strijp).
• Deze weg maakt een scherpe bocht naar links over de snelweg heen. Vervolg
de weg en sorteer tijdig links voor.
• Op de rotonde neemt u de linkerbaan en neemt u de eerste afslag rechts.
• Bij de stoplichten neemt u de linkerbaan en rijdt u direct terug naar de
rotonde.
• Neem bij het voorsorteren voor de rotonde de rechter baan en ga op de
rotonde rechtdoor.
• Neem direct na de rotonde de ventweg aan uw rechterhand.
• Na 240 meter bevindt Berg & Partners zich aan uw rechterhand,
Beukenlaan 117. Parkeren is mogelijk bij het pand.
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