Adres

Contact

Livit Eindhoven Blixembosch
Toledolaan 2a
5629 CC Eindhoven

Telefoon 088 - 245 20 00
Email
klantenservice@livit.nl
Website www.livit.nl

Openbaar vervoer
Plan uw route via 9292.nl of bel 0900-9292
Neem de bus vanaf Eindhoven treinstation
Beste opties
Bus 9 richting Son en Breugel
Bus 11 richting Son via Ekkersrijt
Uitstappen bushalte Castiliëlaan
Looptijd 5 minuten
Loop in noordelijke richting over de Huizingalaan. Neem op de rotonde de eerste afslag naar de
Castiliëlaan. Sla rechtsaf naar de Toledolaan. Volg de Toledolaan. Na ongeveer 200 meter vindt u
Livit aan uw rechterzijde.
Andere optie
U kunt ook bus 1 nemen vanaf het treinstation en uitstappen bij bushalte Rijssellaan. Vanaf hier in het
ongeveer 10 minuten lopen naar Livit.

Is deze routebeschrijving duidelijk genoeg? Mail uw feedback naar: klantenservice@livit.nl. Hartelijk dank.

Met de auto
Plan uw route via Google Maps
Vanuit Den Bosch
Ga de A2 op richting Tilburg/Eindhoven. Volg de twee linkerrijstroken bij het knooppunt Ekkersweijer
om de borden Centrum/Woensel te volgen. Houd links aan om in te voegen op de A50. Volg de
tweede rijstrook van rechts om afrit 6 richting Ekkersrijt te nemen. Houd weer links aan bij de
splitsing. Neem op de rotonde de tweede afslag. Ga rechtdoor. Sla aan het eind van de weg linksaf
naar Ekkersrijt. Vervolg uw weg linksaf naar de Huizingalaan. Neem op de rotonde de derde afslag
naar de Castaliëlaan. Sla rechtsaf naar de Toledolaan. Livit bevindt zich rechts, bij Libra Revalidatie
en Audiologie.
Vanuit Venlo
Ga de A67 op richting Nijmegen/Eindhoven. Houd na 54 kilometer links aan op de splitsing, rij door
op de A2 en volg de borden ’s-Hertogenbosch/Tilburg. Houd rechts aan, blijf op de A2 en volg de
borden Amsterdam/’s-Hertogenbosch. Houd links aan bij de splitsing en rij door op de A50. Volg de
tweede rijstrook van rechts om afrit 6 richting Ekkersrijt te nemen. Houd weer links aan bij de
splitsing. Neem op de rotonde de tweede afslag. Ga rechtdoor. Sla aan het eind van de weg linksaf
naar Ekkersrijt. Vervolg uw weg linksaf naar de Huizingalaan. Neem op de rotonde de derde afslag
naar de Castaliëlaan. Sla rechtsaf naar de Toledolaan. Livit bevindt zich rechts, bij Libra Revalidatie
en Audiologie.
Parkeren
● Op het terrein
● Gratis
● Invalidenparkeerplaatsen aanwezig

Is deze routebeschrijving duidelijk genoeg? Mail uw feedback naar: klantenservice@livit.nl. Hartelijk dank.

