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Locatie Breda 
 

Adres 

Power4People 

Regus Business Centre Breda 

Ceresstraat 1  

4811 CA Breda 

 

Het gebouw 

Het Regus Business Centre in Breda is gevestigd in 

een modern kantoorgebouw aan de Ceresstraat. Het 

kantoor van Power4People bevindt zich op de 1e verdieping.  

 

Je kunt je bij binnenkomst melden bij de receptie, deze zal je doorverwijzen naar de 1e verdieping 

waar je plaats kunt nemen. Je wordt daar opgehaald door je coach. 

 

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer  

Het kantoor is lopend te bereiken vanaf het Centraal Station Breda. Verlaat het station aan de 

Centrumzijde en ga direct linksaf de Stationsweg op. Loop deze weg helemaal uit. Volg de flauwe 

bocht naar rechts, alwaar deze overgaat in de Terheijdenstraat. Het gebouw van Regus zie je reeds 

aan de overkant van de weg (ingang gebouw aan de achterzijde). Na ruim 200 meter kun je de 

Ceresstraat bereiken via de voetgangersoversteekplaats. 

 

Bereikbaarheid met de auto 

- Vanuit Roosendaal/Rotterdam: Volg de A16. Bij het knooppunt Princeville  ga op de twee 

linker rijstroken rijden om de borden E19/A16 richting Breda-Noord te volgen. Neem afslag 

17- Breda-noord richting Breda Prinsenbeek. Volg de twee rechterrijstroken om rechtsaf te 

slaan naar de Backer en Ruebweg(borden naar Noord-Breda). Vervolg de weg en sla rechtsaf 

naar de Doornboslaan. Vervolg de weg rechtdoor en sla rechtsaf bij de Ceresstraat. 

 

- Vanuit Tilburg: Volg de A58 richting Breda. Neem afrit 16-Breda-Noord vanaf de A27/R311. 

Neem de Nieuwe Kadijk en Doornboslaan naar de Ceresstraat in Breda Centrum. 

 

- Vanuit Utrecht: Volg de A27 naar Breda. Neem Afrit 16-Breda-Noord vanaf de A27. Neem de 

Nieuwe Kadijk naar de Ceresstraat in Breda Centrum. 

 

Er is (betaalde) parkeergelegenheid voor de deur. 

 

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/

