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Locatie Alkmaar 
 

Adres 

Power4People 

Easy Offices 

Van der Kaaijstraat 64 

1815 VM Alkmaar 

 

Het gebouw 

Het kantoor van Power4People bevindt zich op de 

begane grond van het Easy Offices business centre.  

 

Als je door de hoofdingang binnenkomt, kun je rechts in de wachtruimte plaatsnemen. Je wordt dan 

opgehaald.  

 

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer  

Het kantoor kent een zeer goede bereikbaarheid via het openbaar vervoer. Het kantoor is op 

loopafstand van het centraal station van Alkmaar te bereiken. Vanuit het station loop je voor langs, 

voorbij de fietsenstalling. Houdt op het parkeerterrein rechts aan tot je via een opening op een smal 

pad komt. Volg dit pad in zuidelijke richting tot na het viaduct. Direct na het viaduct loop je het 

terrein van Easy Offices op. De entree bevindt zich in het midden van het pand. 

 

Bereikbaarheid met de auto 

Rijdt naar de Westerweg in Alkmaar. Neem vanaf hier de afslag naar de Visserslaan. Sla aan het 

einde van de straat linksaf naar de Hoeverkade en rijdt met de weg mee. Aan het einde van de straat 

staat een hek. Dit vormt de toegang tot het bedrijventerrein. Rijdt nu het terrein op en volg de weg 

naar rechts. Na 100 meter kom je bij het pand van Easy Offices. Er is voldoende gelegenheid tot 

gratis parkeren. De entree bevindt zich in het midden van het pand.  

 
Bij gebruik van een navigatiesysteem kun je het beste Hoeverkade 27 als bestemming invoeren. 

 

Maak je gebruik van Google Maps, dan kom je waarschijnlijk uit in een doodlopende weg. Dit is nog 

wel de wel Van der Kaaijstraat, alleen waarschijnlijk ter hoogte van nummer 22 e.v. In dat geval keer 

je om en rijd je helemaal rechtdoor terug. Ofwel, de van der Kaaijstraat af. Dan vind je het eerder 

genoemde grijze parkeerhek aan je rechterkant. 

 

Kan je het niet vinden of heb je andere vragen? 

Neem contact op met je coach of bel ons hoofdkantoor in Utrecht op 030-691 1666.  

 

http://www.power4people.nl/

