Routebeschrijving naar MindCenter
Met de auto vanuit Amsterdam / Den Haag:
o
o
o
o
o
o

Neem de snelweg A2 richting ’s Hertogenbosch.
Afrit nummer 11 Vianen, na de Lekbrug.
Onderaan de afrit neemt u de verkeerslichten rechtdoor, de Westelijke Parallelweg op.
Aan het einde, neemt u de eerste afslag op de rotonde, De Limiet.
Na 450 m gaat u linksaf de Marconiweg op.
Na 350 m vind u aan de rechterkant het MindCenter.

Met de auto vanuit ’s Hertogenbosch / Eindhoven:
o
o
o
o
o
o
o

Neem de snelweg A2 richting Utrecht / Amsterdam.
Afrit nummer 11 Vianen, voor de Lekbrug.
Onderaan de afrit neemt u de verkeerslichten linksaf naar de Bentz-Berg.
Bij de volgende verkeerslichten gaat u weer linksaf, de Westelijke Parallelweg op.
Aan het einde, neemt u de eerste afslag op de rotonde, De Limiet.
Na 450 m gaat u linksaf de Marconiweg op.
Na 350 m vind u aan de rechterkant het MindCenter.

Met de auto vanuit Breda / Rotterdam:
o
o
o
o
o
o
o
o

Neem de snelweg A27 richting Utrecht / Almere.
Bij knooppunt Everdingen volgt u de A2 richting Utrecht / Amsterdam.
Afrit nummer 11 Vianen, voor de Lekbrug.
Onderaan de afrit neemt u de verkeerslichten linksaf naar de Bentz-Berg.
Bij de volgende verkeerslichten gaat u weer linksaf, de Westelijke Parallelweg op.
Aan het einde, neemt u de eerste afslag op de rotonde, De Limiet.
Na 450 m gaat u linksaf de Marconiweg op.
Na 350 m vind u aan de rechterkant het MindCenter.

Met de auto vanuit Almere / Amersfoort:
o
o
o
o
o
o
o

Neem de snelweg A27 richting Breda.
Afrit nummer 27 Vianen.
Onderaan de afrit gaat u rechtsaf richting Vianen – West.
De verkeerslichten linksaf, de Stuartweg op.
Aan het einde, neemt u de rotonde rechtdoor, De Limiet.
Na 450 m gaat u linksaf de Marconiweg op.
Na 350 m vind u aan de rechterkant het MindCenter.

MindCenter Vianen
Marconiweg 8
4131 PD Vianen
Tel. 0347 – 322 444

Routebeschrijving naar parkeerdek Makro
Met de auto vanuit Amsterdam / Den Haag:
o
o
o
o
o
o
o

Neem de snelweg A2 richting ’s Hertogenbosch.
Afrit nummer 11 Vianen, na de Lekbrug.
Onderaan de afrit neemt u de verkeerslichten rechtdoor, de Westelijke Parallelweg op.
Aan het einde, neemt u de eerste afslag op de rotonde, De Limiet.
Na 200 m gaat u linksaf de Edisonweg op.
Direct rechts vindt u de ingang van de Makro.
U kunt parkeren op het Makro parkeerdek.

Met de auto vanuit ’s Hertogenbosch / Eindhoven:
o
o
o
o
o
o
o
o

Neem de snelweg A2 richting Utrecht / Amsterdam.
Afrit nummer 11 Vianen, voor de Lekbrug.
Onderaan de afrit neemt u de verkeerslichten linksaf naar de Bentz-Berg.
Bij de volgende verkeerslichten gaat u weer linksaf, de Westelijke Parallelweg op.
Aan het einde, neemt u de eerste afslag op de rotonde, De Limiet.
Na 200 m gaat u linksaf de Edisonweg op.
Direct rechts vindt u de ingang van de Makro.
U kunt parkeren op het Makro parkeerdek.

Met de auto vanuit Breda / Rotterdam:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Neem de snelweg A27 richting Utrecht / Almere.
Bij knooppunt Everdingen volgt u de A2 richting Utrecht / Amsterdam.
Afrit nummer 11 Vianen, voor de Lekbrug.
Onderaan de afrit neemt u de verkeerslichten linksaf naar de Bentz-Berg.
Bij de volgende verkeerslichten gaat u weer linksaf, de Westelijke Parallelweg op.
Aan het einde, neemt u de eerste afslag op de rotonde, De Limiet.
Na 200 m gaat u linksaf de Edisonweg op.
Direct rechts vindt u de ingang van de Makro.
U kunt parkeren op het Makro parkeerdek.

Met de auto vanuit Almere / Amersfoort:
o
o
o
o
o
o
o
o

Neem de snelweg A27 richting Breda.
Afrit nummer 27 Vianen.
Onderaan de afrit gaat u rechtsaf richting Vianen – West.
De verkeerslichten linksaf, de Stuartweg op.
Aan het einde, neemt u de rotonde rechtdoor, De Limiet.
Na 200 m gaat u linksaf de Edisonweg op.
Direct rechts vindt u de ingang van de Makro.
U kunt parkeren op het Makro parkeerdek.

Parkeerdek Makro
Edisonweg 4
4131 PC Vianen

Looproute van Makro naar MindCenter
Via de VIP Route loopt u in enkele minuten naar het MindCenter. U vindt ons na 200 meter aan de
rechterkant en we zijn duidelijk zichtbaar vanaf de straat.

MindCenter Vianen
Marconiweg 8
4131 PD Vianen
Tel. 0347 – 322 444

