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Beter. is een dochteronderneming van ABN AMRO Bank N.V. 

Routebeschrijving Beter locatie Eindhoven 

 Adres: Vestdijk 18, Eindhoven 

 Telefoon: 088-9090250 

 

De spreekuurlocatie van Beter bevindt zich in een ABN AMRO 

kantoor. 

U kunt zich melden in de bankshop aan de balie of de host 

spreekt u aan. U kunt vervolgens plaats nemen in de 

wachtruimte waar u zult worden opgehaald.  

In verband met veiligheidsvoorschriften is LEGITIMATIE 

VERPLICHT. 

Openbaar vervoer: 

Onze locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. 

 Ga in zuidelijke richting naar het Stationsplein 
 Ga rechtdoor op het Stationsplein 

 Ga rechtdoor op de Oeverlandroute/het Stationsplein 

 Sla linksaf naar de Vestdijk 
 

Met de auto: 

Vanaf de A16 (vanuit Breda): 

 Houd rechts aan bij het knooppunt Galder en volg de 
borden E312/A58 richting Tilburg/Eindhoven/Breda-
oost/A27 

 Weg vervolgen naar de A27/de A58/de E312 
 Ga verder op de A58/de E312 
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 Houd rechts aan bij de splitsing, blijf op de A58/de E312 
en volg de borden Hilvarenbeek/Tilburg-
Oost/Eindhoven/N269 

 Houd links aan bij het knooppunt Batadorp en volg de 
borden N2 richting Eindhoven-Centrum/Randweg 

 Weg vervolgen naar de N2 

 Neem afslag 30 richting Centrum 
 Weg vervolgen naar de Tilburgseweg 

 Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Beukenlaan 
 Weg vervolgen naar de Botenlaan 

 Weg vervolgen naar de Limburglaan 

 Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Karel de 
Grotelaan 

 Weg vervolgen naar de Mecklenburgstraat 

 Sla rechtsaf naar de Mauritsstraat 
 Weg vervolgen naar de Edenstraat 

 Sla linksaf naar de Jan Smitzlaan 
 Sla linksaf naar de Jacob Catslaan 

 Weg vervolgen naar de Bilderdijklaan 

 Sla linksaf naar de Stratumsedijk 
 De Stratumsedijk draait naar rechts en wordt de Bleekweg 

 Sla linksaf naar de Vestdijk 
 U  vindt uw bestemming links 

 

Vanaf de A59 (vanuit Arnhem): 

 Houd rechts aan bij het knooppunt Valburg en volg de 
borden E31/A50 richting Venlo/Eindhoven 

 Ga verder op de A50 

 Houd links aan bij de splitsing en blijf op de A50 
 Neem afslag 6-7 richting 

Helmond/Centrum/Woensel/Tongelre 

 Weg vervolgen naar de John F Kennedylaan 
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 Flauwe bocht naar links om op de John F Kennedylaan te 
blijven 

 Flauwe bocht naar links naar de Onze Lieve Vrouwestraat 
 Weg vervolgen naar de Insulindelaan 

 Neem op de Berenkuil de 2e afslag en blijf op de 
Insulindelaan 

 Sla rechtsaf naar de Tongelresestraat 

 Sla rechtsaf naar de Kanaaldijk-Zuid/de Oeverlandroute 
 Weg vervolgen naar de Kanaalstraat 

 Sla rechtsaf naar de Vestdijk 

 U vindt uw bestemming links 
 

Vanaf de A2 (vanuit Maastricht): 

 Neem afslag 29 t/m 33 richting 
E34/Airport/Veldhoven/Waalre/Venlo/Eindhoven/A67/N2 

 Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Leenderweg 

 Neem op de rotonde de 2e afslag en rijd door op de 
Leenderweg 

 De Leenderweg draait iets naar rechts en wordt de 
Stratumsedijk 

 Sla rechtsaf naar de Hertogstraat 
 Weg vervolgen naar de Vestdijk 

 U vindt uw bestemming links 
 


