Route en parkeren

Lichtstad Advocaten (Wij zijn gevestigd in kantorencentrum IGLUU)
Lichttoren 32
5611 BJ Eindhoven
T +31(0)40 7113733
F +31(0)40 7113732
Openbaar vervoer
Vanaf het centraal station is het ongeveer drie minuten lopen. Neem in het centraal station de
uitgang “centrum” en loop naar rechts richting in de richting van de Bijenkorf. Steek de Vestdijk over
en loop voor de Bijenkorf langs, over het 18 Septemberplein naar de kruising van de Mathildelaan en
de Emmalaan. U staat dan recht voor de Lichttoren. De ingang van de Igluu bevindt zich op nummer
32 op het punt waar het Arthotel en de Lichttoren elkaar snijden (zie afbeelding). Laat u niet
misleiden door de huisnummers. Deze zijn wat willekeurig. Indien de entreedeur op de begane
grond gesloten is, toets dan op het intercom-paneel (links naast de deur) het getal 32 in en druk op
het knopje met het belletje. Eenmaal binnen dan kunt in de hal, met de trap aan uw linkerzijde of de
lift, naar de eerste verdieping. De receptie van Igluu bevindt zich dan aan uw linkerzijde. U kunt zich
daar melden bij de Community manager van Igluu.
Auto vanuit Den Bosch en Tilburg
- Volg Eindhoven Centrum.
- U rijdt over een 2-baansweg, de Kennedylaan, tot aan de T-splitsing met stoplichten.
- Bij de T-splitsing gaat u rechts.
- Na het eerste stoplicht moet u voorsorteren om linksaf te gaan.
- Ga de spoorwegtunnel onderdoor en ga rechts bij de stoplichten (na de Media Markt).
- Na ongeveer 100m rijdt u bij de stoplichten rechts Parkeergarage Mathildelaan in.
- Het kantoor ligt tegenover de parkeergarage.
Auto vanuit Antwerpen, Maastricht en Venlo
Neem op de A2 afslag Eindhoven Centrum op knooppunt Leenderheide.
- Houd daarna het centrum van Eindhoven aan tot aan het centraal station.
- Bij het centraal station gaat u rechtdoor onder het spoor door.
- Nadat u door de spoorwegtunnel bent gegaan gaat u bij de stoplichten linksaf.
- Meteen daarna moet u voorsorteren om linksaf te gaan.
- Ga de spoorwegtunnel onderdoor en ga rechts bij de stoplichten (na de Media Markt).
- Na ongeveer 100m rijdt u bij de stoplichten rechts Parkeergarage Mathildelaan in.
- Het kantoor ligt tegenover de parkeergarage

