
ROUTEBESCHRIJVING
De locatie bevindt zich op het terrein van Sectie C aan de Daalakkersweg 10 (3e etage). U
kunt de auto aan de straatzijde van het pand parkeren óf naast het pand. Dit is gratis.
Komt u met een elektrische auto? Op de parkeerplaats van de LIDL kunt u uw auto gratis
opladen. U kunt ons telefonisch bereiken via 040-2485582.

Er zijn twee rolpoorten die toegang verlenen tot een parkeerplaats.

De rolpoort (1) naast het pand is open van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur, je
loopt dan via de buitenzijde door het looppoort naar de voordeur. Parkeren kan ook op het
achterterrein van Connexxion (2). Via dit terrein loop je binnen het hek, langs het gebouw
naar de voordeur. Indien je ná 20 uur les hebt adviseren wij je om op het achterterrein van
Connexxion te parkeren.

Uitrijden kan altijd (sensor). Mocht de rolpoort op het achterterrein van Connexxion (2)
niet openen kun je bellen naar: 06-29076513. De poort wordt dan handmatig geopend.

AANKNOPINGSPUNTEN
Wanneer u het terrein aan de kant van de LIDL oprijdt 
is het pand aan de andere kant van het terrein bij de 
volgende rolpoort. U kunt ook naast ons gebouw het 
terrein oprijden. Aanknopingspunten rondom dit 
gebouw: Gele pop op het dak (gebouw overzijde), 
stichting Baass (naastgelegen pand). 

Let op:  Na 17.00 uur is het pand gesloten. 
Onze medewerkers maken graag de deur 
voor u open: 040-2485582.

PARKEREN
Parkeren op Sectie-C is geen 
enkel probleem, er zijn 150 gratis 
plaatsen rondom Pand 10. 

SECTIE-C VOOR 
MINDERVALIDEN 
Sectie-C is toegankelijk 
voor mindervaliden. Er zijn 
speciale parkeerplaatsen 
dicht bij de entree van Pand 10. 
In pand 10 is een lift aanwezig.  
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WIFI
Indien u gebruik wilt maken van WIFI op onze locatie kunt u een wachtwoord aanvragen
bij één van onze medewerkers. 

MET DE AUTO NAAR SECTIE-C
De nieuwe examenlocatie kent een goede bereikbaarheid vanaf alle invalswegen rondom
Eindhoven.

MET DE TREIN NAAR SECTIE-C
Je stapt uit op het Centraal Station in Eindhoven. Bij het busstation pak je bus 5 of 55
naar ’t Hofke, bushalte Broekakkersweg, Eindhoven. Vanaf hier loop je binnen enkele
minuten naar Pand 16 via de hoofdingang van het terrein van Sectie-C.  

MET DE BUS NAAR SECTIE-C
Vanaf het Centraal Station in Eindhoven neem je bus 5 & 55 – ’t Hofke – bushalte
Broekakkersweg, Eindhoven. Vanaf hier loop je binnen enkele minuten naar Pand 10 via
de hoofdingang van het terrein van Sectie-C. 

MET DE FIETS NAAR SECTIE-C
Is gezond en je komt er altijd mee thuis. Je kunt jouw fiets direct naast Pand 10 plaatsen.
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