
 
 

 
 
 
 

Routebeschijving Meditel Eindhoven 
Kronehoefstraat 68 
5622 AC Eindhoven 

 
 
 
 
Bereikbaar met eigen vervoer 
Vanuit Helmond (N270) 

 
     Als u bij het Insulindeplein bent ('De Berenkuil'), gaat u rechtsaf richting Den Bosch/ Tilburg. 
     Daarna blijft u op de ring: Onze Lieve Vrouwestraat, Pastoriestraat, Kronehoefstraat -bij de 

kruising met de Kloosterdreef en de Kruisstraat gaat u direkt na de verkeerslichten rechts de 
ventweg op. 

     Na bijna 300 meter ziet u het pand van makelaar Andre Relou. De ingang van Meditel bevindt 
zich links naast makelaar Andre Relou. U kunt parkeren op het grote parkeerterrein achter de 
vestiging. 

 
vanaf de A2/A67 vanuit richting Maastricht/Venlo 

 
     U gaat richting centrum. Bij de ring slaat u linksaf -dat is de Leostraat/Boutenslaan- en daarna 

volgt u de ring. 
     U steekt de rotonde aan de Karel de Grotelaan recht over. U blijft de ring volgen en zult 

onderweg over het "Strijps Bultje" en onder het spoor (station Beukenlaan) doorkomen. 
     Bij het marconiplein (kruising met Boschdijk) gaat u rechtdoor en bij het eerstvolgende 

verkeerslicht draait u linksom en gaat vervolgens de ventweg op 
     Na bijna 300 meter ziet u het pand van makelaar Andre Relou. De ingang van Meditel bevindt 

zich links naast makelaar Andre Relou. U kunt parkeren op het grote parkeerterrein achter de 
vestiging. 

 
vanaf de A2 vanuit richting 's-Hertogenbosch: 

 
Vanaf de snelweg ter hoogte van Best houdt u links aan en volgt u de A50 naar Helmond, sla 
rechts af bij afslag 67 daar draait u de Kennedylaan op. 

   Deze weg blijft u volgen, bij de eerste verkeerslichten draait u rechtsaf de ringweg van 
Eindhoven. 

     Daarna blijft u op de ring: Onze Lieve Vrouwestraat, Pastoriestraat, Kronehoefstraat -bij de 
kruising met de Kloosterdreef en de Kruisstraat gaat u direkt na de verkeerslichten rechts de 
ventweg op. 

     Na bijna 300 meter ziet u het pand van makelaar Andre Relou. De ingang van Meditel bevindt 
zich links naast makelaar Andre Relou. U kunt parkeren op het grote parkeerterrein achter de 
vestiging. 

 
 
 

Bereikbaar met het openbaar vervoer Buslijn 2 vanaf het Station UItstappen op de kloosterdreef, 
bushalte Petrus kerk. 

 

 
 


