
De snelste route naar ons 
kantoor in Eindhoven
Heron Legal

Heron Legal
Fazantlaan 23
5613 CB Eindhoven



Vanuit het noordwesten   
(A2 ‘s-Hertogenbosch): 

Houd vanuit de A2 afslag Eindhoven Centrum 
/ Nijmegen aan. Volg de lange, scherpe bocht 
naar links en volg deze weg voor ongeveer 3 
kilometer. Houd vanaf nu de rechterbaan aan. 
Na een lange bocht naar rechts rijdt u op de 
Kennedylaan. Volg deze weg voor 5 kilometer 
en let op de flitspaal halverwege. Bij de stop-
lichten gaat u linksaf. Volg de Insulindelaan 
voor 2 kilometer terwijl u bij een grote rotonde 
rechtdoor gaat en vervolgens onder een brug 
doorrijdt. Ga na de brug bij de stoplichten 
rechtsaf de Tongelresestraat in. Volg deze weg 
voor 600 meter en ga de 6e straat rechts de 
Valklaan in. Volg de Valklaan voor 500 meter. 
Inmiddels bevindt u zich in de buurt van ons 
pand. Parkeer uw auto en begeef u richting 
huisnummer 23. U bent gearriveerd. 

Vanuit het noordoosten  
(A50 Nijmegen): 

Neem op de A50 de afslag Eindhoven Centrum 
en blijf op de afslag op de linkerbaan rijden en 
volg een lange bocht naar links en vervolgens 
naar rechts. U rijdt nu op de Kennedylaan. 
Volg deze weg voor 5 kilometer en let op de 
flitspaal halverwege. Bij de stoplichten gaat u 
linksaf. Volg de Insulindelaan voor 2 kilometer 
terwijl u bij een grote rotonde rechtdoor gaat 
en vervolgens onder een brug doorrijdt. Ga na 
de brug bij de stoplichten rechtsaf de Tongel-
resestraat in. Volg deze weg voor 600 meter en 
ga de 6e straat rechts de Valklaan in. Volg de 
Valklaan voor 500 meter. Inmiddels heeft u de 
bestemming bereikt. Parkeer uw auto waar er 
plek is en bel aan bij huisnummer 23.  
U bent gearriveerd.

Vanuit het oosten 
(A67 Venlo): 

Neem op de A67 de afslag Eindhoven 
Centrum en ga onderaan de afslag bij de 
stoplichten rechtsaf. Ga bij de volgende grote 
rotonde rechtdoor en blijf vier stoplichten lang 
rechtdoor rijden. Bij het vijfde stoplicht gaat 
u rechtsaf. Bij het volgende stoplicht gaat u 
weer rechtsaf en gelijk diagonaal rechtdoor de 
Tongelresestraat in. Ga rechtdoor, steek de 
kruising en het kanaal over en sla na het kanaal 
de tweede straat linksaf. Rijd de Lakerstraat tot 
het einde uit en ga links. Na 20 meter heeft u 
de bestemming bereikt. Parkeer uw auto waar 
er plek is en bel aan bij huisnummer 23.  
U bent gearriveerd. 

Vanuit het westen  
(A58 Tilburg/Breda/Rotterdam): 

Neem wanneer u Eindhoven nadert de A50 
richting Nijmegen. Hou Nijmegen aan en blijf 
gedurende 4 kilometer de weg volgen totdat 
u Eindhoven Centrum ziet en aanhoudt. Houd 
vanaf nu de rechterbaan aan. Na een lange 
bocht naar rechts rijdt u op de Kennedylaan. 
Volg deze weg voor 5 kilometer en let op 
de flitspaal halverwege. Bij de stoplichten 
gaat u linksaf. Volg de Insulindelaan voor 
2 kilometer terwijl u bij een grote rotonde 
rechtdoor gaat en vervolgens onder een brug 
doorrijdt. Ga na de brug bij de stoplichten 
rechtsaf de Tongelresestraat in. Volg deze weg 
voor 600 meter en ga de 6e straat rechts de 
Valklaan in. Volg de Valklaan voor 500 meter. 
Inmiddels bevindt u zich in de buurt van ons 
pand. Parkeer uw auto en begeef u richting 
huisnummer 23. U bent gearriveerd.



Vanuit het zuiden   
(A2 Maastricht): 

Wanneer u Eindhoven nadert op de A2 neemt 
u afslag Eindhoven Centrum / Venlo. Bij de 
deze grote rotonde gaat rechtdoor. Ga ook bij 
de volgende grote rotonde rechtdoor en blijf 
vier stoplichten lang rechtdoor rijden. Bij het 
vijfde stoplicht gaat u rechtsaf. Bij het volgende 
stoplicht gaat u weer rechtsaf en gelijk 
diagonaal rechtdoor de Tongelresestraat in. Ga 
rechtdoor, steek de kruising en het kanaal over 
en sla na het kanaal de tweede straat linksaf. 
Rijd de Lakerstraat tot het einde uit en ga links. 
Na 20 meter heeft u de bestemming bereikt. 
Parkeer uw auto waar er plek is en bel aan bij 
huisnummer 23. U bent gearriveerd.

Met het openbaar vervoer: 

Neem de trein naar Eindhoven, stap uit en 
neem de trap naar beneden. Onderaan gaat u 
linksaf richting de uitgang aan de centrumzijde. 
U heeft nu 3 opties:

1.Taxi:  benader een taxi (deze staan klaar) 
en vraag of ze u naar de Fazantlaan 23 willen 
brengen.

2. Te voet: ga wanneer u naar buiten loopt 
linksaf en blijf deze weg volgend totdat u de 
rivier Dommel oversteekt. Volg de weg naar 
rechts en vervolgens weer naar links. Daarna 
gaat u direct weer rechtsaf en gaat u na 
ongeveer 100 meter linksaf de Fazantlaan in. 
Na 30 meter heeft u aan de rechterkant uw 
bestemming bereikt.

3. Pick-up: neem contact op met 085-3031800, 
als u wilt kunnen wij u komen halen.
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