
 
 
 
 
 
 

Routebeschrijving TAF 
Vestdijk 66, 5611 CE  EINDHOVEN 
 
 
TAF is gevestigd in gebouw de Colonnade, in het centrum van Eindhoven. Ons kantoor is op 
loopafstand gelegen van Centraal Station Eindhoven. Komt u met de auto? Dan is parkeergarage 
Heuvelgalerie het dichtstbij gelegen. U kunt ook parkeren in parkeergarage Stadhuisplein. 
 

 
 

Routebeschrijving te voet vanuit centraal station Eindhoven 
• Verlaat het station aan de centrumzijde; 
• Vanuit het station loopt u rechtdoor over het Stationsplein; 
• Steek de Stationsweg over naar de Dommelstraat; 
• Sla op de Dommelstraat rechtsaf richting de Vestdijk; 
• Sla linksaf de Vestdijk op en vervolg uw weg tot aan de kruising met het Pullman hotel; 
• Steek bij de stoplichten de Ten Hagestraat over richting de Lage Landen; 
• Steek meteen rechts bij de stoplichten de Vestdijk over; 
• Na ongeveer 50 meter vindt u aan uw rechterhand de trapopgang tussen gebouw de 

Colonnade en de Vesteda toren, naar het pleintje met de ingang van Vestdijk 66; 
• TAF is gevestigd in gebouw de Colonnade op de tweede verdieping. 
 

 
Routebeschrijving te voet vanuit parkeergarage Heuvelgalerie 
• Neem vanuit de parkeergarage de uitgang Holland Casino en loop links de Heuvel Galerie 

(winkelcentrum) in. Neem in de Heuvel Galerie de uitgang Vestdijkpassage (rechtdoor); 
• Sla rechtsaf de Vestdijk op;  
• Steek over bij de eerste stoplichten; 



• Na ongeveer 50 meter vindt u aan uw rechterhand de trapopgang bij gebouw de Colonnade 
naar de ingang van TAF aan de Vestdijk 66; 

• TAF is gevestigd in gebouw de Colonnade op de tweede verdieping. 
 
 

Routebeschrijving te voet vanuit parkeergarage Stadhuisplein 
• Vertrek vanuit de parkeergarage rechtsaf richting de Oude Stadsgracht; 
• Volg de Oude Stadsgracht helemaal tot aan de Vestdijk; 
• Sla linksaf op de Vestdijk; 
• Na 100 meter vindt u aan uw linkerhand (net voorbij de Vesteda toren) de trapopgang bij 

gebouw de Colonnade naar de ingang van TAF aan de Vestdijk 66; 
• TAF is gevestigd in gebouw de Colonnade op de tweede verdieping. 
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