Hoe kom ik bij Klokgebouw 219 Eindhoven?
De studio is gevestigd in het Klokgebouw op Strijp-S.
Strijp-S is dichtbij het centrum van Eindhoven maar nog belangrijker vlakbij de snelweg A2/N2, twee minuten
van NS station Strijp-S en met verschillende bushaltes en parkeerplekken is de studio dus prima te bereiken.
BELANGRIJK: De ingang bevindt zich NIET bij de hoofdingang van het Klokgebouw. Daar is wel de receptie en
ze zullen je daar zeker helpen mocht je na het lezen van deze beschrijving er niet uitkomen.
Als je voor de hoofdingang staat van het Klokgebouw dan ga je de hoofdingang NIET in maar loop links langs
het Klokgebouw. Je komt dan aan de kopse kant van het Klokgebouw waar ook het NS station is. Vrijwel
direct om de hoek is de toegangsdeur te vinden met geel geverfde pilaren eromheen, maak even gebruik van
de intercom door 219 in te toetsen

Parkeren waar kan dat?
Fiets kan altijd, gewoon voor de deur zetten. Als je met de auto komt zijn er verschillende opties. Met deze
link https://www.mobility-s.nl/kaart zijn de parkeerplaatsen te vinden. Parkeergarage “Om de Hoek” met ruim
400 parkeerplekken en op 200m loopafstand is dichtbij. Je kan ook in de vakken voor het Klokgebouw
parkeren, gebruik dan code 5189 in je parkeer app, eerste half uur is gratis.
Op de volgende pagina is doormiddel van de pijl te zien waar de studio te vinden is. Iets buiten het Strijp-S
gebied is er ook nog genoeg ruimte om gratis te parkeren. Dit gebied ligt op 5 minuten lopen van de studio
en een uitgangspunt voor een navigatiesysteem is Galileïstraat 27.

Kan ik laden en lossen voor de deur?
Laden en lossen is geen probleem. Er staat met bordjes langs het Klokgebouw aangegeven waar dit mogelijk
is maar in principe is het altijd mogelijk om de auto voor de toegangsdeur te zetten om het e.e.a. te laden of
lossen.

Google map links?
Plattegrond: https://www.google.com/maps/@51.4485501,5.4566521,17z
Google maps street view van toegangsdeur:
https://www.google.com/maps/@51.4493192,5.456433,3a,75y,122.53h,88.2t/data=!3m6!1e1!
3m4!1szjhP5yJTCj9Zy-V3fYzVbg!2e0!7i13312!8i6656
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