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PLATTEGROND EN PARKEREN

The Result Builders is gevestigd in het centrum van Eindhoven.

Op het volgende kaartje vindt u de locatie van The Result Builders binnen de rondweg van Eindhoven
Deze kaart geeft de locatie in het directe centrum van Eindhoven met parkeergelegenheden.



De volgende parkeergarages zijn in de directe omgeving van The Result Builders:

VOOR TRAININGEN OVERDAG:

Parkeergarage Stadhuisplein 
Parkeergarage Stadhuisplein bevat 300 plaatsen.
De ingang van de parkeergarage is tegenover het Stadskantoor. 
De openingstijden zijn als volgt:
Op maandag t/m donderdag van 7.00 tot 19.00 uur 
Op vrijdag van 7.00 tot 01.00 uur en op zaterdag van 7.00 tot 18.00 uur 
Het tarief is € 1,00 per 33 minuten of gedeelte ervan. 
Het maximale dagtarief is € 14,00.

Deken van Somerenstraat 
De inrit van het parkeerterrein bevindt zich in de Deken van Somerenstraat 
Het terrein heeft 100 plaatsen. 
Op openingstijden van dit terrein zijn:
Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur 
Op zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur.
Het tarief is € 0,50 per 16 minuten

VOOR TRAININGEN MIDDAG/AVOND OF AVOND:

Parkeergarage Heuvelgalerie 
De ingang van de parkeergagare bevindt zich in de Ten Hagestraat 
De parkeergarage heeft 1.106 plaatsen.
Deze parkeergarage is alle dagen van de week, 24 uur per dag geopend.
Het tarief is € 1,00 per 33 minuten of gedeelte ervan. 
Het maximale dagtarief is € 14,00.

Parkeergarage Mathildelaan 
De ingang bevindt zich in de Mathildelaan.
De parkeergarage heeft 1.187 plaatsen.
De openingtijden zijn als volgt:
Maandag t/m donderdag 07:00 uur tot 02:30 uur
Vrijdag 07:00 uur tot 05:00 uur
Zaterdag 08:00 uur tot 05:00 uur
Zondag 11:00 uur tot 02:30 uur
De volgende tarieven gelden:
Eerste 5,5 uur: € 1,- per 33 minuten 
De volgende 4 uur € 0,50 per 30 minuten 
Maximum dagtarief is € 14,-


