
Vanuit richting Amsterdam:
Volg de snelweg A2 richting ‘s-Hertogenbosch. Volg Ring A2 Den 
Bosch, Eindhoven. Neem afrit 20 Den Bosch – Centrum, Rosmalen.
Volg de route richting het bedrijventerrein 3700-3900. Men voegt 
uit vanuit de A2 richting Eindhoven en houdt rechts aan. Op de 
rotonde gaat u rechtsaf richting Rosmalen. Bij de verkeerslichten 
gaat u weer rechtsaf richting Rosmalen. U rijdt over het viaduct over 
de A2 en gaat bij de volgende verkeerslichten rechtsaf en meteen 
bij de volgende stoplichten linksaf. Vervolgens draait het verkeer 
linksaf onder de nieuwe brug en nogmaals linksaf richting het 
bedrijventerrein, de weg volgt vanzelf. Vervolgens 1e weg rechts.
 
U bent gearriveerd bij VDB Advocaten Notarissen.

Vanuit richting Eindhoven:
Volg de snelweg A2 richting ’s-Hertogenbosch. Volg bij knooppunt 
Hintham  de ring A2 Amsterdam, Utrecht, Waalwijk, Rosmalen. Volg 
Ring-Oost Amsterdam, Utrecht, Waalwijk. Neem afrit 20 Den Bosch 
– Centrum, Rosmalen. Vanaf de afrit is er een aansluiting gemaakt op 
de Bruistensingel. Volg de route richting het bedrijventerrein 3700-
3900. Men voegt uit vanuit de A2 richting Eindhoven en houdt rechts 
aan. Vervolgens draait het verkeer linksaf onder de nieuwe brug en 
nogmaals linksaf richting het bedrijventerrein.
 
U bent gearriveerd bij VDB Advocaten Notarissen. 

Vanuit richting Tilburg:
Volg de N65 richting ‘s-Hertogenbosch. Volg bij Vught de A2 richting 
Waalwijk/Nijmegen (Ring ‘s-Hertogenbosch). Houd de twee linkse 
rijstroken aan richting Waalwijk. Neem de afslag Rosmalen afrit 
20 en volg de route richting het bedrijventerrein 3700-3900. Houd 
rechts aan en ga bij de stoplichten rechtdoor. Vervolgens draait het 
verkeer linksaf onder de nieuwe brug en nogmaals linksaf richting het 
bedrijventerrein, de weg volgt vanzelf. Vervolgens 1e weg rechts.
 
U bent gearriveerd bij VDB Advocaten Notarissen. 

From the direction of Amsterdam:
Follow the A2 motorway towards ‘s-Hertogenbosch. Follow Ring A2 
Den Bosch, Eindhoven. Take exit 20 Den Bosch - Centrum, Rosmalen. 
Follow the route towards business area 3700-3900. Exit from the 
A2 towards Eindhoven and keep right. At the roundabout turn right 
towards Rosmalen. At the traffic lights turn right towards Rosmalen 
again. Cross the overpass over the A2 and turn right at the next traffic 
lights, then immediately turn left at the next traffic lights. Traffic then 
turns left under the new bridge and left again towards the business 
area. Follow this road, then take the 1st road on your right.
 
You have arrived at VDB Advocaten Notarissen.

From the direction of Eindhoven:
Follow the A2 motorway towards ‘s-Hertogenbosch. At the junction 
Hintham follow Ring A2 Amsterdam, Utrecht, Waalwijk, Rosmalen. 
Follow Ring-Oost Amsterdam, Utrecht, Waalwijk. Take exit 20 Den 
Bosch - Centrum, Rosmalen. From the exit a connection has been 
constructed to the Bruistensingel. Follow the route towards business 
area 3700-3900. Exit from the A2 towards Eindhoven and keep right. 
Traffic then turns left under the new bridge and left again towards the 
business area. 

You have arrived at VDB Advocaten Notarissen.

From the direction of Tilburg:
Follow the N65 towards ‘s-Hertogenbosch. At Vught, follow the A2 
towards Waalwijk/Nijmegen (Ring ‘s-Hertogenbosch). Stay in the two 
left lanes towards Waalwijk. Take exit 20 Rosmalen and follow the 
route towards business area 3700-3900. Keep right and go straight 
on at the traffic lights. Traffic then turns left under the new bridge 
and left again towards the business area. Follow this road, then take 
the 1st road on your right.
 
You have arrived at VDB Advocaten Notarissen.
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