Routebeschrijving naar nieuwe pand PwC Eindhoven (per 26/11/2018)
PwC
Piazza Center Offices
Boschdijktunnel 10
5611 AG Eindhoven
T. 06 8327 9119 (Facility)
Met de auto (na parkeren ongeveer 4 minuten lopen)
Stel uw navigatie in op “P1 Parking Mathildelaan Eindhoven” en parkeer uw auto op niveau 4. Daar aangekomen ziet u
de ingang naar de Mediamarkt (Uitgang Centrum). Na het passeren van de Mediamarkt kunt u via de
voetgangerstunnel naar de overkant lopen. Aan de overkant aangekomen zijn aan de rechterkant de liften naar ons
kantoor. PwC zit op de 4e verdieping. Graag op de knop van de PwC intercom drukken zodat onze mensen van Facility
u binnen kunnen laten.
Bij vertrek ontvangt u van ons een uitrijkaart voor de parkeergarage.
(De parkeergarage is 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend. Te allen tijde is er een servicemedewerker aanwezig.)

Met de trein (na aankomst op station ongeveer 6 minuten lopen)
Aangekomen op station Eindhoven Centraal loopt u richting de uitgang ‘Centrum’. Hier houdt u rechts aan richting de
Bijenkorf. U passeert de Bijenkorf en het Piazza winkelcentrum. Aan het einde van het blok gaat u rechtsaf en loopt u
tot aan de voetgangerstunnel welke boven de Boschdijktunnel loopt. Onder de voetgangerstunnel kunt u aanbellen bij
PwC. U zult dan binnen gelaten worden door onze Facility medewerker. Eenmaal in het gebouw kunt u aan de
rechterkant met de lift naar PwC op de 4e verdieping.

Met de fiets (eenmaal geparkeerd ongeveer 1 minuut lopen)
Vóór de Piazza offices op het 18 Septemberplein kunt u uw fiets parkeren in de gratis bewaakte fietsenstalling (niet
voor brom- of snorfietsen). Openingstijden zijn op maandag tot en met zaterdag 8.00-23.30 uur en op
zondag 11.00-23.30 uur.
Na het verlaten van de fietsenstalling houdt u rechts aan en blijft parallel lopen met de Boschdijktunnel. U loopt door
tot aan de voetgangerstunnel welke boven de Boschdijktunnel loopt. Onder de voetgangerstunnel kunt u aanbellen bij
PwC. U zult dan binnen gelaten worden door onze Facility medewerker. Eenmaal in het gebouw kunt u aan de
rechterkant met de lift naar PwC op de 4e verdieping.
Met de bus
Uw reis met de bus kunt u het beste even inplannen via https://9292.nl/ (kiezen voor bushalte Piazza, Eindhoven).
De bus stopt vóór de ingang van Piazza Center Offices.

