Routebeschrijving
RSG Finance is gevestigd in bedrijvenpand De Lage Landen (Vestdijk 57a) te Eindhoven.
Openbaar vervoer
Wij zijn goed bereikbaar per auto. Maar vanwege het drukke stadsverkeer adviseren we u om
te reizen met het openbaar vervoer wanneer u RSG Finance wilt bezoeken. Wanneer u
Centraal Station Eindhoven verlaat, kunt u oversteken naar de Vestdijk. Het gebouw van de
Lage Landen zit na 500 meter aan de linkerkant gevestigd.
Per trein:
• Neem de trein met als bestemming Centraal Station Eindhoven;
• Verlaat het station aan de centrumzijde;
• Steek de straat (Stationsweg) over naar de Vestdijk;
• RSG Finance zit na 500 meter aan de linkerkant gevestigd in het bedrijvenpand van De
Lage Landen.
Per bus:
• Neem de bus met als bestemming Centraal Station Eindhoven;
• Verlaat het busplatform en loop het station in;
• Verlaat het station aan de centrumzijde;
• Steek de straat (Stationsweg) over naar de Vestdijk;
• RSG Finance zit na 500 meter aan de linkerkant gevestigd in het bedrijvenpand van De
Lage Landen.
Eigen vervoer
U kunt gratis parkeren bij RSG Finance, op het terrein van De Lage Landen, Vestdijk 57a te
Eindhoven. Bij de stoplichten op de Vestdijk ter hoogte van het gebouw van De Lage Landen,
slaat u rechtsaf. In de bocht kunt u rechts omhoog richting de slagboom van ons
parkeerterrein. Het kan zijn dat het bordje van parkeren op “Vol” staat. U kunt bij de
slagboom bellen en aangeven dat u bij RSG Finance een afspraak hebt, waarna u toegang
krijgt tot het terrein. Onze parkeerplaatsen liggen links boven op het dek, ze zijn herkenbaar
aan ons logo.
Vanaf
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

snelweg A2 vanuit richting 's-Hertogenbosch:
Neem de afrit met nummer 28 richting Best;
Volg richting Eindhoven-Acht (Eindhovenseweg Zuid);
Volg richting industrieterrein Acht / Centrum (Boschdijk);
Volg richting Centrum (Boschdijk);
Sla bij de T-splitsing linksaf (Fellenoord);
Sla ná Beursgebouw Eindhoven bij de stoplichten rechtsaf (Vestdijktunnel);
Sla ná Cultureel Centrum Effenaar rechtsaf (Stationsweg);
Sla ná de bocht rechtsaf (Nachtegaallaan);
Sla bij de stoplichten rechtsaf (Kanaalstraat);
U kunt aan de achterkant van het gebouw van De Lage Landen parkeren, Vestdijk 57a
te Eindhoven.
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Vanaf
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

snelweg A2 vanuit richting Weert / vanaf snelweg A67 vanuit alle richtingen:
Volg richting Eindhoven / Centrum;
Volg richting Centrum (Leenderweg);
Volg richting Centrum (Stratumsedijk);
Volg richting Centrum (Hertogstraat);
Volg richting Centrum (Vestdijk), nummer 57a te Eindhoven. U kunt het parkeerterrein
aan de rechterkant oprijden, dit is het gebouw van De Lage Landen. Vanaf snelweg
A58 vanuit richting Tilburg:
Volg richting Eindhoven / Nijmegen (A58);
Volg richting Eindhoven (N58);
Volg richting Centrum (John F Kennedylaan);
Sla vóór het kunstwerk met kegels rechtsaf (Vincent van den Heuvellaan);
Sla bij de T-splitsing linksaf (Veldmaarschalk Montgomerylaan);
Steek bij de stoplichten over (Vestdijktunnel);
Sla ná Cultureel Centrum Effenaar rechtsaf (Stationsweg);
Sla ná de bocht rechtsaf (Nachtegaallaan);
U kunt aan de achterkant van het gebouw van De Lage Landen parkeren, Vestdijk 57a
te Eindhoven.

Vanaf
•
•
•
•
•
•
•
•
•

snelweg A50 vanuit richting Oss:
Volg richting Eindhoven (N58);
Volg richting Centrum (John F Kennedylaan);
Sla vóór Fontys Hogescholen rechtsaf (Onze Lieve Vrouwestraat);
Sla bij de kruising linksaf (Veldmaarschalk Montgomerylaan);
Steek bij de stoplichten over (Vestdijktunnel);
Sla ná Cultureel Centrum Effenaar rechtsaf (Stationsweg);
Sla ná de bocht rechtsaf (Nachtegaallaan);
Sla bij de stoplichten rechtsaf (Kanaalstraat);
U kunt aan de achterkant van het gebouw van De Lage Landen parkeren, Vestdijk 57a
te Eindhoven.

Vanaf
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

snelweg A270 vanuit richting Helmond:
Volg richting Eindhoven.
Volg richting Centrum (Eisenhowerlaan).
Volg richting 's-Hertogenbosch / Tilburg (Insulindelaan).
Volg richting Ring (Onze Lieve Vrouwestraat).
Sla ná Fontys Hogescholen linksaf (Veldmaarschalk Montgomerylaan).
Steek bij de stoplichten over (Vestdijktunnel).
Sla ná Cultureel Centrum Effenaar rechtsaf (Stationsweg).
Sla ná de bocht rechtsaf (Nachtegaallaan).
Sla bij de stoplichten rechtsaf (Kanaalstraat)
U kunt aan de achterkant van het gebouw van De Lage Landen parkeren, Vestdijk 57a
te Eindhoven.

RSG Finance zit gevestigd op de 3e verdieping
Wat betreft het parkeren: Je kunt gratis parkeren
bij RSG Finance, op het terrein van De Lage Landen
(DLL), Vestdijk 57a te Eindhoven. Bij de stoplichten op
de Vestdijk ter hoogte van het gebouw van De Lage
Landen, sla je rechtsaf. Na de bocht kun je rechts
omhoog richting de slagboom van ons parkeerterrein.
Het kan zijn dat het bordje van parkeren op “Vol”
staat.
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Je kunt bij de slagboom aanbellen (druk op knop bij
‘INFO’) en aangeven dat je bij RSG Finance een
afspraak hebt, waarna je toegang krijgt tot het terrein.
Onze parkeerplaatsen liggen links boven op het dek,
ze zijn herkenbaar aan ons logo.
Wanneer je de auto geparkeerd hebt, kun je links van
het parkeerterrein ingang gebouw Genius binnen gaan.
Wij zitten gevestigd op de derde etage.

Parkeren:

Vestdijk 57A
5611 CA Eindhoven
(Ingang Genius Gebouw)
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