Routebeschrijving Ictivity Eindhoven
BEZOEKADRES
Mahatma Gandhilaan 2
5653 ML Eindhoven


Vanuit de A2 en A58 (noord) volgt u voor Eindhoven de borden N2. Op de N2 pakt u afslag 31
(Meerhoven - de Hurk), onderaan de afslag gaat u links en dan alsmaar rechtdoor tot aan de
rotonde. Neem de eerste afslag op de rotonde en vervolgens de eerste afslag links. Ga direct weer
links. Na enkele meters bevindt het pand van Ictivity zich aan uw rechterhand.



Vanuit de A2 en A67 (zuid) volgt u voor Eindhoven de borden N2. Op de N2 pakt u afslag 31
(Meerhoven - de Hurk), onderaan de afslag gaat u rechts en dan alsmaar rechtdoor. Neem de
eerste afslag op de rotonde en vervolgens de eerste afslag links. Ga direct weer links. Na enkele
meters bevindt het pand van Ictivity zich aan uw rechterhand.

PARKEREN
Op het terrein achter het pand van Ictivity zijn een aantal parkeerplaatsen gereserveerd. Mochten deze
plekken reeds bezet zijn, dan kunt u uw auto in de woonwijk rondom het pand van Ictivity parkeren. Wij
verzoeken u alleen gebruik te maken van de parkeerhavens en niet op de stoep te parkeren.

Routebeschrijving Ictivity Vianen
BEZOEKADRES
Clarissenhof 5
4133 AB Vianen


Vanuit de A2 ‘s-Hertogenbosch neemt u de afslag 11 Vianen richting Vianen/Lexmond. Neem de
afslag links richting Bentz-Berg richting Lexmond/Vianen-West. Sla linksaf naar Westelijke
Parallelweg. Na ongeveer 750 meter rechts afslaan op/naar Langeweg. Op de rotonde neemt u de
eerste afslag naar Clarissenhof. Na ongeveer 20 meter slaat u rechtsaf de parkeerplaats op.
Ictivity bevindt zich op de begane grond aan de linkerzijde in pandnummer 5.



Vanuit de A2 Amsterdam neemt u de afslag 11 Vianen richting Vianen/Hagestein. Vervolg de weg
op de Westelijke Parallelweg. Na ongeveer 750 meter rechts afslaan op/naar Langeweg. Op de
rotonde neemt u de eerste afslag naar Clarissenhof. Na ongeveer 20 meter slaat u rechtsaf de
parkeerplaats op. Ictivity bevindt zich op de begane grond aan de linkerzijde in pandnummer 5.

PARKEREN
Aan de achterzijde van het pand zijn een aantal parkeerplaatsen gereserveerd voor Ictivity. Verder is er
voldoende parkeergelegenheid in de omgeving van het gebouw. Hier kunt u uiteraard kosteloos gebruik
van maken. Het pand is ook prima te bereiken via het openbaar vervoer, op nog geen 8 minuten
loopafstand van het gebouw is een bushalte.

