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Voor navigatiesysteem parkeergarage P1: Kennedyplein 400.

Bereikbaarheid
Eigen vervoer: A2 en A58: volg A50, Afrit 6-Ekkersrijt rij door op
afslag 7 richting centrum. Volg John F Kennedylaan 7 km.
Ga rechtdoor op het Kennedyplein.
NS Station: Eindhoven. BCN Eindhoven bevindt zich schuin tegenover
de uitgang van het station aan de rechterzijde van de bushaltes.
Parkeren: Parkeergarage P1 Parking Kennedyplein, Kennedyplein 400.
799 parkeerplaatsen met 4 oplaadpunten, betaald.

ROUTEBESCHRIJVING BCN EINDHOVEN
Openbaar vervoer

Vanuit zuidelijke richting via A2: Volg de A2 naar de Leenderweg in

BCN Eindhoven ligt op loopafstand van het treinstation Eindhoven CS.

Eindhoven via afrit 29 t/m 33 richting E34 / Airport / Veldhoven /
Waalre / Venlo / Eindhoven. Ga vanaf hier verder op de Leenderweg.

Looproute
Verlaat de centrale stationshal aan de noordzijde (bij het busstation).
Houdt rechts aan, steek het zebrapad over en loop in de richting van de

Neem de Piuslaan en Professor Doctor Dorgelolaan naar het
Kennedyplein / Centrum. Volg bordjes P1 voor de parkeergarage.

Technische Universiteit. Nadat u het zebrapad bent overgestoken loopt
u rechtdoor. In het eerste gebouw aan uw rechterhand bevindt zich BCN.

Vanuit zuidelijke richting via de A67: Volg de A67 naar de Leenderweg

U dient de centrale hoofdingang te gebruiken middels de draaideur.

in Eindhoven via afrit 29 t/m 33-Veldhoven. Ga vanaf hier verder op de

BCN Eindhoven bevindt zich op de eerste etage bovenaan de trap.

Leenderweg. Neem de Piuslaan en Professor Doctor Dorgelolaan naar
het Kennedyplein / Centrum. Volg bordjes P1 voor de parkeergarage.

Bewaakte fietsenstalling
Aan de achterzijde van het pand bevindt zich een bewaakte
fietsenstalling. Toegang is gratis en enkel te betreden met een pas.

Parkeren

Deze kunt u ophalen bij de receptie.

Parkeergarage P1 Parking Kennedyplein, Kennedyplein 400. 799

Eigen vervoer

parkeerplaatsen met 4 oplaadpunten, betaald. Wanneer u de

Vanuit noordelijke richting via A2 en A58: volg A50, Afrit 6-Ekkersrijt rij

parkeergarage verlaat op etage 0, houdt dan rechts aan voor onze

door op afslag 7 richting centrum. Volg John F. Kennedylaan voor 7 km,

vestiging op nr. 204. Bij de receptie van BCN kunt u uw parkeerkaart van

aan het einde van de John F. Kennedylaan ziet u gele kegels aan uw

P1 tegen gereduceerd tarief afrekenen per pin. Een dagkaart kost dan

linkerzijde en kiest u de rijsstrook voor rechtdoor. Bij de stoplichten

€15,00.

steekt u recht over, steek het fietspad over en sla hierna direct rechtsaf.

Let op: De parkeergarage in Eindhoven is alleen toegankelijk voor

U komt nu bij de ingang van de parkeergarage P1 (linkerzijde).

voortuigen niet hoger dan 2 meter.
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